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Belügyministeri rendelet 

a «Magyar gyógyszerkönyv» harmadik kiadásának életbe
léptetését illetőleg. 

1. Minden egészségügyi hatóság, minden orvos, minden 
állatorvos és gyógyszerész köteles 1910. év január hó 1. nap
jától az 1909. évben a m. kir. állami nyomdában nyomtatott 
«Magyar gyógyszerkönyvneb harmadik kiadásában foglalt szabá
lyokat szem előtt tartani. 

2. Minden gyógyszertártulajdonos és bármily gyógyszertár
nak kezelője tartozik a jelen gyógyszerkönyvet megszerezni és 
gyógyszertárában tartani. 

3.Jelen gyógyszerkönyv életbeléptetésével a második kiadásu 
magyar gyógyszerkönyv hatálya megszünik. 

Kelt Budapesten, 1909. julius hó l-én. 

Andrássy. 
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Előszó. 

A második magyar gyógyszerkönyv megjelenése óta már 
két évtized mult el, ezen idő alatt az orvosi és gyógyszerészeti 
tudomány a .chemia és pharmacognosia rohamos fejlődése folytán 
számtalan olyan nagyfontosságu felfedezést tett, a melyek folytán 
szükségessé v<ílt új gyógyszerkönyv kiadása. Tekintettel ezen 
körülményre, a m. kir. belügyminister felhivta az országos köz
egészségi tanácsot, hogy az 1876. évi XIV. t.-cz. és a később 
megjelent rendeletek figyelembe vételével a magyar gyógyszer
könyv új kiadását dolgozza ki. 

E czé!ból az országos közegészségi tan,ics gyógys'zerkönyvet 
szerkesztő bizottságot küldött ki, melynek tagjai voltak: 

Főszerkesztő: Bókay Árpád egyetemes orvosdoctor, az 
orsZáfSOS közegészségi tancícs rendes tagja, a gyógyszertan ny. r. 
tanára a budapesti kir. magy. tud. egyetemen, m. kir. udvari tanácsos. 

Tagok: 
Deér Endre gyógyszerészmester é~gyszerészdoctor, 

budapesti gyógyszerész, az országos közegé~~tanács rk. tagja; 
Jármay Gyula gyógyszerészmester és chemiae doctor, buda

pesti gyógyszerész, az országos közegészségi tanács rk. tagja; 
Winkler Lajos gyógyszerészdoctor, gyógyszerészmester, az 

elemző és gyógyszerészi vegytan nyilv. rk. tanára a budapesti 
egyetemen. 

A szerkesztőbizottság tárgyalásain mint meghivott szakértök 
részt vettek: 

Kóssa Gyula egyetemes orvoscloq!i'r, mag<íntanár a buda
pesti egyetemen, az állatorvosi főiskola ny. r. tanára; 

Lengyel Béla bölcsészcloctor, a chemia ny. r. tanára a buda
pesti eg·yetemen, 111inisteri tanácsos; 

Mágocsy Dietz Sándor, bölcsészclodor, a növénytan ny. r. 
tanára a budapesti egyeten1en; 

Ströcker Alajos gyógyszerészmester; 
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néhai Than Károly chemiae doctor, a budapesti egyetem 
tiszteletbeli orvosdoctora, a budapésti egyetemen a chemia ny. r. 
tanára, az országos közegészségi tanács rendes tagja, főrendi

házi tag. 
A gyógyszerkönyv ezen harmadik kiadásánál a szerkesztő 

bizottság a következő alapelveket vette figyelembe. 
1. A betűrendben felsorolt szerek nevének megállapítása a 

közönségesen használt Jatin műszók alkalmazásával történt. A syno
nymák közül csak a leghasználatosabbakat tartotta meg. 

2. A szereknek a gyógyszerkönyvbe felvételénél nemcsak a 
szoros értelemben vett gyógyszertani tudománynak, hanem a köz-
használatnak igényei is tekintetbe vétettek. .,, 

3. A kereskedésben többféle minőségben előforduló szerek 
közül mindenütt csak a legjobb minőségüeket vette fel a szer
kesztő bizottság. 

4. Azon erősen ható szereknél, a melyek hatásának mértéke 
a különféle készítési módoktól függ, különös tekintettel volt a 
szerkesztő bizottság arra, hogy az újabb keletü külföldi gyógy
szerkönyvekkel lehetőleg megegyező tartalmat és készítésmódot 
írjon elő. 

5. A chemiai készítmények előállítása, esetleg megtisztítása 
csak azon készítményeknél vétetett fel, a melyeknél a gyári készít
mények minőségükre nézve kevesebb biztosítékot nyujthatnak, 
mint a kis mennyiségben költségesebb előállítás útján nyert 
szerek, vagy a melyek gyorsan megváltoznak és könnyen elő

állíthatók vagy megtisztíthatók. 
6. Különös gondot fordított a szerkesztő bizottság a készít

mények legjellemzőbb physikai sajátságainak, a chemiai azonossági 
kémléseknek és a szennyezések s hamisítások felismerésének 
szabatos leirására. Az utóbbiaknál tekintetbe vétettek a leg
alkalmasabb minőségi, kiváltkép pedig a tartalomnak és azonos
ságnak megállapítását czélzó mennyiségi kémlő és elemző mód
szerek..A csapadék által jellemezhető minőségi kémléseknél három 
fokozat van, u. m. <<ne változzék megn, «alig zavarosodjék megn, 
«ne adjon csapadékot». 

A különféle újabb módszerek közül azokat fogadta el a 
bizottság, a melyek a megejtett kisérletek alapján a legjobbaknak 
bizonyultak. 
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7. Azon savak, oldatok és egyéb gyógyszerek töménysége, 
melyek nem a nemzetközi megállapodás szerinti «formula interna
tionalisn (f. i.) alapján készülnek, a tizedes számrendszer szelle
mében úgy állapíttatott meg, hogy a tartalom lehetőség szerint 
O·J, 1, 5, 10, 20, 25, 50 százalék legyen. 

S. A tartalom ellenőrzését a volumetriás módszerek alkal
mazásával mindenütt úgy állapította meg a bizottság, hogy a . 
vizsgálandó anyag milligramm-egyenérték súlyának százszorosa, 
illetőleg ennek valamely rationalis sokszorosa vagy része vétetik 
a meghatározásra; ehhez képest a volumetriás oldat elhasznált 
köbcentimetereinek száma vagy ennek egyszerű rationalis sok
szorosa, illetőleg része közvetlenül fejezi ki a szernek százalékos 
tartalmát. 

9. A növényi és állati eredetű drogok leírásában mindenütt 
fel vannak említve a növény vagy állat rendszertani neve, földrajzi 
előfordulása, azonosságának physikai és morphologiai jelei. A fon
tosabb drogoknál mikroskópos vizsgálat, az erősen hatóknál 
pedig még ezenkívül a hatóqnyagok quantitativ vizsgálata is elő 
van írva. 

10. A gyógyszerészi készítmények készítésének leirásáb.!11!! hatá
rozott súlymennyiségek vétettek alapul. A {észítmények azonos
sága physikai és chemiai módszerekkel van meghatározva; az 
erősebb hatású készítményeknél még külön quantitativ vizsgálatok 
is vannak előírva. 

Az erősebb hatású gyógyszerkészítmények töménysége és 
hatóanyaguknak tartalma az 1902-ik évben Bruxelles-ben tartott 
nemzetközi értekezlet határozata alapján van előírva. Ezen 
értekezlet. az erősen ható szerek formuláinak nemzetközi egy
ségesítését czélozta s határozmányai a magyar kormány által is 
elfogadtatván, kötelezők hazánkra nézve is. Ezen készítményeknél 

"a «Formula internationalisn (f. i.) jelzés külön is fel van tüntetve. 
11. Azon kémlőszerek, eszközök és műszerek, a melyek 

a vizsgálati módszerekhez szükségesek, szintén felvétettek külön 
tábl<iba. 

12. Molekulasúlyok kiszámítására az úgynevezett «inter
nationalis 0 atomsúly-táblát fogadtuk el, mely szintén közöltetik 
egy táblában. 
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Általános szabályok. 
1. Azon gyógyszereket, a melyek egy vagy két kereszttel 

vannak 1negjelölve, csakis a hazánkban gyógygyakorlatra feljogo
sított orvos, illetőleg állatorvos rendelvényére szolgáltathatja ki 
a gy(igyszerész; a többiéket ellenben szabadon árusíthatja. 

2. Az orvos tartozik az egy és két keresztes szerek rende
lésénél azok mennyiségét betlivel is kiírni. Ha pedig az orvos az 
erősen, nagyobb adagban 111~regként ható gyógyszereknek a n1el
lékelt táblában feltüntetett legnagyobb adagjánál még nagyobbat 
rendelne (!. a legnagyobb adagok tábláját), úgy a gyógyszerész 
a gyógyszert csak azon esetben szolgáltathatja ki, ha annak 
mennyisége mellé az orvos felkiáltó jelet is tett. Megjegyzendő, 
hogy a kivonatoknál a üíblában feltüntetett legnagyobb adagok 
a dextrin nélküli kivonatokra vonatkoznak. 

3. A két kereszttel jelölt gyógyszereket por alakban tilos osz
tatlanul rendelni, illetőleg osztatlanul kiszolgáltatni. 

4. :Tilos az olyan vénynek elkészítése, a melynek rendelési 
módjából az orvossal fennálló titkos egyetértésre lehetne követ
keztetni, milyen például: «secunclum meam praescriptionem» 
s több efféle. 

5. Vénymásolatok alapján gyógyszert tilos kiszolgáltatni, ha 
az keresztezett szert is tartalmaz. 

6. Azon vény, mely kétszer keresztezett szert tartalmaz, oly 
helységbeliek részére, hol gyógyszertár van, csak 48 órán belül, 
oly helyeken lakók részére, hol gyógyszertár nincsen, csak négy 
napon belül készíthető meg és szolgáltatható Id. 

7. Vényeket ismételten megkészíteni, ha azokon kétszer 
keresztezett szer is rendeltetik, minden egyes esetben csak akkor 



szabad, ha a rendelő orvos az ismétlést «repetatur» vagy «rei
teretur„ szóval s újabb kelettel és aláirásával ellátva rende_li1 el. 
Tilos bármiféle vényt is ismételten megkészíteni, ha arra az orvos 
a •ne repetatur„ jelzést felírta. 

8. A magyar gyógyszerkönyvben egy vagy két kereszttel 
(+vagy++) megjelölt gyógyszerek rendelésénél úgy az ember
orvos, mint az állatorvos köteles a vényen tüzetesen kiírni a 
gyógyszer szedésének vagy más használatának módját s tilos 
az ilyen vényeken a használati módnak «rendelet szerint» vagy 
«utasítás szerint„ való megjelölése. Oly vényt, mely nem ezen 
rendelkezés szerint van kiállítva, tilos a gyógyszerésznek kiszol
gáltatni s ily esetekben köteles a gyógyszerész a félt a gyógy
szer ki nem .szolgáltatásának fentebbi okáról felvilágosítani. 

9. Külsőleg használandó · gyógyszereknél mindig kiteendő 
a "Külsőleg„ szó. 

l O. A gyógyszerész köteles a gyógyszerkönyvbe felvett 
gyógyszereket a kellő mennyiségben mindig készletben tartani. 
A szereknek mindenben meg kell felelniök az ezen gyógyszer
könyvben előírt követelményeknek. Azon készítmények, a melyeknek 
készítésmódja ezen gyógyszerkönyvben le van írva, csakis ezen 
előírás szerint készítendők. 

Azon gyógyszereknek is, a melyek a jelen gyógyszerkönyvbe 
nincsenek ugyan felvéve, de a gyógyszertárakban tartatnak, hami
sítatlanoknak, tisztáknak és a legjobb minőségűeknek kell lenniök. 
Az ezen gyógyszerkönyvben nem hivatalos azon gyógyszereknek, 
a melyek a magyar gyógyszerkönyv 1. és 11. kiadásában hiva
talosak voltak, vagy más államok gyógyszerkönyveiben hiva
talosak, minőségére, készítésére, eltartására és kiszolgáltatására 
nézve az illető gyógyszerkönyvek határozmányai irányadók. 

11. Az egy kereszttel jelzett gyógyszereket mindenütt a 
többiektől elkülönítve, a két kereszttel jelzett gyógyszereket pedig 
erős falu és kulcscsal elzárható külön szekrényben kell tartani. 

12. Ha olyan gyógyszereket rendel az orvos, a melyek a 
gyógyszerkönyvben különböző töménységben fordulnak elő és 
nem jelzi határozottan, hogy melyik töménységű adassék, úgy 
a gyógyszerésznek mindig a hígabbat kell kiszolgáltatni. 

Ha pedig pontos megjelölés nélkül oly gyógyszert rendel 
az orvos, a mely úgy tisztítatlan, mint tisztított állapotban hiva
t?los, akkor mindig a tisztított minőségűt kell kiszolgáltatni. 
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13. Olyan kivonatokbói, · a melyek egyenlő mennyiségű 
dextrinnel vannak keverve, a gyógyszerész a rendeltnek két
szeresét, kétannyi dextrinnel kevertekből pedig háromszorosát 
szolgáltassa ki. 

14. A gyógyszerkönyvbe felvett kémlőszereket, eszközöket 
műszereket és készülékeket a gyógyszertárban mindig készletbe~ 
kell tartani. 
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Altalános tudnivalók. 

1. A gyógyszerkönyv előírásaiban, ha oldatról van szo es 
az oldószer nincs határozottan megjelölve, mindig vizes oldat 
értendő. Az oldatok töménységét kifejező arányok, mint 1: 10, 
vagy 1 : 20, úgy értelmezendők, hogy az oldatban 1 súlyrész anyag 
és 9 súlyrész oldószer, illetőleg egy súlJ'.rész anyag és 19 súlyrész 
oldószer van. 

2. A százalék alatt, ha az nincs különösen !eltüntetve, min
denkor súlyszázalék értendő. 

3. Ott, ahol egyszerűen víz van említve, mindenkor de
stillált víz, szesz alatt pedig mindenkor spiritus concentratus 
értendő. 

4. A cseppszámiálásra oly cseppszámláló használandó 
melynek cseppentő felülete az 1902-ik évben tartott bruxelles-i 
nemzetközi conferentia értelmében 3 millimeter. Ezen csepp
számlálóval leolvasott 15 C 0-nyi lepárolt víz 20 cseppjének súlya 
1 gram1n, azaz egy csepp lepárolt víz 5 centigra1nm súlyú. 

5. A gyógyszerkönyvben leírt -műveleteknél a hőmfcl'sék 
meghatároz1ísára a 100 tokra beosztott Celsius-féle hőmérő hasz
nálandó. Közönséges hőmérséklet alatt 15-20 C 0 értendő. Az 
egyes miiveleteknél előforduló áztat<ís 15-20 C 0

, a pállitás 
30-40° hőmérséknél történjék. A gyógyszerkönyvben előírt faj
súlymérések 15 Co-nál történjenek. l(émlések - ha nincs m~s 
hőfok előírva -- és volumetriás-oldatok készítése szintén e hőmér
sékletnél történnek. 

6. Vízfürdőhöz forrásban levő víz vagy oly gőzfürdő hasz
nálandó, melyben körülbelül 100° C hőmérsékii víz van. 

7. Physikai állandók meghatározása. Fajs1í(v. Folya
dékok, ól da tok fajsúlyának meghal<írozása 115ett táráld le a 100 
köbcentirneteres száraz mérőlombikot, azutan töltsd meg köze
lítőleg jeléig a kérdéses folyadékkal, állítsd 15 Co hőmérsékii 

- ....... 
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nagyobb vízfürdőbe, majd negyedóra multán pótolj a folyadékhoz, 
illetőleg végy~ el belőle annyit, hogy a folyadék-meniscus legalja 
éppen a körkörös jelig érjen. Azután állapítsd meg a folyadékkal 
így megtöltött lombik súlyát legalább is 0·1 grammnyi pontos

. sággal. feltéve, hogy a. mérőlombikba 15°-on éppen 100 gramm 
víz fér, a vizsgált folyadé~ grammokban mért súlyát 100-zal 
osztva, annak fajsúlyát (s(irűségét) kapod meg. 

E gyógyszerkönyvhöz csatolt eredeti fajsúly-táblákban foglalt 
számadatok részben + 4 C 0-ú, ré~zben + 15 C0-ú vízre vonat
koznak, a szerint, a mint az adatok megállapítója alapú! a + 4 
illetőleg a + 15 C 0-ú vizet választotta: Ha a +4 C0-ú vízre 
vonatkozó adatokat + 15 C 0-ú vízre kivánod átszámítani, nagyob
bítsd meg az adatokat egy ezredrészszel. 

fajsúly meghatározására ellenőrzött areometereket vagy West
phal-mérleget is használhatsz. A szesz fajsúlyának, illetőleg szesz
tartalmának meghatározására ellenőrzött szeszmérőt használj. 

Olvadáspo!lt. Kristályos szilárd test olvadáspontjának meg
határozása végett, annak porrá dörzsölt próbáját szárítsd meg 
100°-on, illetőleg, ha a test e hőmérséken megváltoznék, közön
séges hőmérséken chlorcalciumos vagy kénsavas exsiccatorban. 
Az így előkészített anyagból szórj annyit igen vékony falú 
1-'2 mm. átmérőjű olvasztócsőbe, h<;igy az abban körülbelül 
1 centimeter magasságban álljon. A felszerelt olvasztócsövet erő
sítsd kaucsukgyűrűvel thermometerhez, azután sülyeszd nagyobb 
hengerpohárban foglalt folyadékba, melyet folytonos kevergetés 
közben lassankint addig melegíts, míg az olvadáspontjára meg
vizsgálandó test éppen megsüpped; a hőmérőn ilyenkor észlelt 
hőmérsék a test olvadáspontja. fürdőűl 100°-nál alacsonyabb 
hőmérséken olvadó testhez vizet, a 100°-ot meghaladó hőmér
séken olvadóhoz pedig folyós paraffint használj. 

Fo.rráspo!lt. llló folyadékok forráspontjának meghatározását 
végezd választó-lombikban, melyet tölts meg felényire a vizsgá
landó folyadékkal, azután erősíts a lombikba átfúrt dugóval ther
mometert úgy, hogy a folyadék gőze ne csak a lhermometer 
gombját, hanem az egész osztályozott csövet érje, a nélkül, hogy 
a lhermometer gombja a folyadékba merülne. forrald azután a 
folyadékot kis lánggal és észleld időközönkint a thermometer 
állását. A forráspont meghatározását destillatióval kapcsolatosan 
végezheted, hogy a folyadék megsiirűsödve kárba ne veszszen. 
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8. Zsiradékok és viaszfélék vizsgálata. Fagyáspont és 
o!vadáspollt meg!uztározdsa. Tégy 100 köbcentimeteres henger
pohárba a megszlírt zsiradékból körülbelül 50 grammnyit és mele
gítsd a míg tökéletesen megolvadt. A folyadékot kevergesd ther
mometerrel és figyéld meg gondosan, hogy a lassankint lehűlő 
folyadék mikor törik meg éppen; az ilyenkor észlelt hőmérsék a 
zsiradék fagyáspontja (kristályosodáspontja). Azután melegítsd a 
zavaros folyadékot lassankint addig, a míg éppen ujból állátszóvá 
válott; az ilyenkor észlelt hőmérsék a zsiradék o/J!adásponfja 
(oldáspontja). 

Savszám meghatározása. Tégy a vizsgálandó anyagból 50 
köbcentimeteres orvosságos üvegbe 5·60 grammot és körülbelül 
20 köbcentimeter semlegesített legtöményebb szeszt, továbbá 
néhány cseppnyi szeszes phenolphtalein-oldatot. CsepegteS's azután 
a folyadékba, rázogatás közben, annyi Q·J norma! lúgot, míg' a 
folyadék maradandóan rózsaszínű. Az elhasznált volumetriás oldat 
köbcentimetereinek száma a savszám. Ha közönséges hőmérséken 
nem folyós készítményt (sertés-zsírt, faggyút és kakaóvajat, úgy
szintén adeps lanae-t vagy cetaceumot) vizsgálsz, állítsd a palackot 
meleg vízbe, hogy a zsiradék, illetőleg az adeps lanae vagy ceta
ceum megolvadjon. A fehér és a sárrra viasz savszámának meu-" ~ 
határozását végezd az aetherszám meghatározással kapcsola-
tosan. 

;l viasz savszdtnának ls aetherszá111cínak 1neglzatározása. 
Tégy a megvizsgálandó megolvasztott és megsz(írt viaszból 250 
centimeteres lombikba 5·60 grammot, önts reá 50 köbcentimeter 
tisztított amylalkoholt, ugyanannyi legtöményebb szeszt, azután 
melegítsd a lombikot gőzfürdőn, míg a viasz feloldódott. Tégy 
a forró folyadékhoz 10 cseppnyi szeszes phenolphtalein-oldatot 
majd cseppenkin.t annyi norma! lúgot, míg a forró folyadék éppe~ 
maradandó vörös színt ölt. Az e célra elhasznált !úrr köbcenti-

" metereinek száma 10-el szorozva, a viasz savszámát jelenti 
Csurgass ~zután a folyadékba még pontosan 20 köbcentimeter 
norma! lúgot, vess belé néhány szem porcellántörmeléket, zárd el 
a lombikot átfúrt dugóval, a melybe fordított hűtő pótlására J 
centimeter átmérőjű és 1 m. hosszú, vékonyfalú üvegcsövet illesz
tettél. Ezután forrald a folyadékot gözfürclön élénken egy óráig. 
Csepegtess végül a vörös színii forró folyadékba, rázogatás köz
ben, annyi norma! savat, a míg az épp.en elszíntelenedik. Az el-

11 
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szappanosításra elhasznfü lúg köbcentimeter.:inek száriüit 10-zel 

szorozva, a viasz act!zerszdnuit kapod. 
Bronzot 1ncgköfó' képesség·, illetó'fcg jodszdnz. rneghahirozása. 

Mérj 250 köbcentin1eteres jól záró üveg·dugós palackba a 111eg
vizsgálandó készítményből - legalább is centigrammnyi pontoss<íg
gal - körülbelül annyit, a mennyit a készítmény leírásánál meg
szabva találsz.''' Önts ezt.tán a palac!,ba 20 köbcentimeter szén
tatrachloridot, majd a zsiradék oldódása után kgy még a palackba 
100 köbcentimeter o· 1 norma! kaliumbro111at-oldatot és még 2 gra111111 
porrá tört kaliumbro111idot, továbbá 20 köbcenti111eter higítolt 
sósavat. Az azonnal bedugaszolt paiack tartaln1át rázd össze 
hevesen több ízben, azután tedd a palackot söft't /zclyrc. Félóra 
1nultán szórj a palackba 2 gra1n1n kaliun1jodidot, rcízd össze a 
palack tarta!111át ismételten, végül pedig csurgass a folyadékba 
rázogatás közben s !assankint o·J norma! natriu111thiosulfat-oldatból 
annyit, hogy e volu111etriás-oldat utolsó cseppjétől a szines folya-

dék éppen elszíntelenedjék. 
jelzőűl keményítő-oldatot csak akkor használj, ha nem nap-

pal titrálsz, vagy ha a v~greactiót ne111 figyelheted 111eg különben 

a kellő pontossággal. 
Számítsd ki az adatok alapjcin a készít111ény jodszán1át, 

vagyis azt, hogy száz súlyrész készítménytől megkötött brom-

111ennyiség hány súlyrész jodnak felel meg. 
Ha pl. mandulaolajból 0·652 grammot lemértél és a jodszá111 

meghatározását végezve, a vissza1nérésre 51'9 köbcenti1neter 0·1 
norma! natriumthiosulfat-oldat kellett. akkor a vizsgáli olaj 48·1 
köbcentimeter (l00·0-51·9=48·1) 0·1 nonnal-olclatnak megfelelő 
mennyiségű bromot kötött meg. A jod miligramm-egyenérték
súlyának tizedrészét, vagyis 0·0127 grcmmot az elhasznált 0·1 
normal-oldat köbcentimetereinek számáva1 szorozva, a megkötött 
brom mennyiségét kapod egyenértékű mennyiségií joclban kife
jezve: o·Ol27X48"1=0·6J087 gramm. Tehát ha 0·652 gramm 
mandulaolaj 0·61087 gramm joddal egyenértékű mennyíségií 
bromot kötött meg, akkor az l 00 súlyrész olajra számítva 

".ftgyzcl: Erzékenyebb n1érleg híján 1nérd az olaj előírt n1ennyiségének 
ötszörösét 100 köbcenti111eteres 111érő\on1bikba és oldjad annyi széntetrachlorid
ban, hogy az oldat 100 köbcentin1eter legyen. A jodszá111 nieghatározásához 
az oldatból 20 köbcentin1etert használj. A szilárd zsiradék előírt n1e11nyiségé-

nek lentérésére kézi ntérleget használhatsz. 

X!X 

100 x 0"61087 
. -0-652--=93·7 súlyrész jod; ennélfogva a vizsgált olaj jod-

szü111a 93·7. 
9. Steri14satio. A uyóo· .. ,„ l ..... · f .
1 

•• ,.. •• 

1 
" "ysLeie < stenl!zalasat (a bennük élő 

es CJ oc,o csm1' dpusztítis·ít) ·1z , . • e e < dnyacr tenneszetéhe7 . t 
1nodon a bacteriolouiai technika 5 b _1 ~ - rner , _

1
_ .. 

1 
-· ,. 0 ' za a ya1 szerint kell vécrezni 

j-\ :::. e11, _uyoO'yszerel b"'f d „ „ :-:. . 
és e'c!enye!-ct cl'bbb . ' , e oga a;ara szükséges eszközöket 
át hevíteni" vau~ pe~~;Y1 ;zar~z?n flöO~ hőinérséken kell két órtin 

' :::-_ t. pe1 c1g -orra vízben főzni 
Az olyan uyóo·yszere ld t k · 

mérsékletét huz~mo~abl . s. 0 a. 0 at; melyek a víz forrási hő-
célj„í'lól "O '. . '. J 1;k1g valtozas nélkül tiírik sterilizálás. 

'l J pc1 c1g· aranilo vízD'őzben 1 ll 1 . '„ 
A, s.t~~I fo~ya.dékpkat befogadó" üv.:gek<:lzá'.·~~~;~~z(g~~fazl.é~blta~.) 
bekosLorul1 uveo·duO'o"k·1t vao·'- .. l .. en IZcl es ;;:. :::;, ' ' ':::;,J az llVCOTe (Q57Ö „It „ 1 
vagy vízben kifőzött tel"e . ; . b _ - ru uveg apokat, 
mel •e!-,t '"'.. . J scn ep paiafadugokat lehet használni 

) •e vc,,,ul s·tenl pergament-papirossal kell l k""t . ' 
·' l 00" l „ • - e o ni. 
r\ lon1erseken v::íJto 7 üst d „ . 

ulclat következőleg készül: - szenve 
0 

anyagokbol steril 

- .- A~ :nyag len:érésére szükséges eszközöket előbb .. , 
azufdn d.:therbc niartott t, .1 o-, szeszszel, 
an a<rot .- . .· .s cn e) apottal n1ossuk n1eg· s a lemért 

y "' a llldI stel!! v1zbe teszszü!- H l 1 „ 
szükséges, akkor a tölcsért ' .. „ ~· a ~z. o e at megszurése 
is sterilizálnunk kell. A st~r~ ~~l~r;vt·tels la .!11tas1lkl befogad~ üveget 
•

1 

l „ • ~ ' e Zcl! o ( atot vecrul ha az 
"nyag e 10111erséket eitu·· ,.·1 i • • .-· .... „ t:i , ' ' • ••• • , 1 .1 o1cI1cr 60--100 home'rs ·1- l 
u1tjuk es „

2
• ~-·t""tl' ., . . t:i e "en 111e e~ 

"' - ..._ -l -L \.St: 0 szennt eay 1 · l "k" ·· 
megismételhetjük. (P~steu .· r " _, apos '.' 

0 
ozokben még kétszer 

, . ' l!Sa 10, trachonalt sterilísatio) 
1, stcnl kenőcsöket az 1 · . . ' · előzőek fi<>yelen1be ve'tel ;vo', 1 o a!to~l esl glycennes emulsiókat az 

b e c1 cesz1 Jll - e ol - l l 
gvóo·vszeri 't ste1·1·1 'ti· . . - '. y nlOl on, 1ogy a steril 
'· J bJ ' ·· ' dpdnyacraal a s l · mozsárban dörzsöljük el. '""' ' zeszsze es aetherrel kimosott 

l 5 2010. Allminőleges kémléseknél ha.sznált kémlőcsövek átmérői· e 
1111 1n1eter Jeuyen ha~ l l · - ' 

Cso
:- . .„ :::. ' 'csa < GVetelesen inás ütinérő1"t"1· !·, 1 •· 

nincs eloirva. "e1n o-

11. Az anyao· felaprít1sá ·'! - , , kező rost1kat 's" ·t·'I t '
1 

' 0
" < es pontasának mértékéül a követ

- ' ' e SZ! a <a <ell használni· 
!. szüm, melyben ·t lytikal< 't - "... 6 ~ ' e cl n1ero1e 111illi111eter. 

l l. rr « (( 
Ill. (( (( (( 4 (( (( 2 " 
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IV. szám, 1 cm. szövetben 
a szálak száma 10 (durva 

Porokhoz), .1 1 ·na ?5 (középlinom 
1 cm. szövetben a sza a< sza1 -V. szá1n, 

porokhoz), .. szálak száma 40 (finom 
Vl. szá111, 1 cm.. szovetben a 

porokhoz). .. szöverrében az anyag_· ne~c 
A cryógyszcrkonyv ~ l t 

római szám a felaprítás vagy porítás mértékét JC en i. 

után álló 

figyelmeztetés. 

. " óo·yszereknek betűrendbe 
A magyar szÖVeg?e1~ a. h1~at~l~sb '::( kiinaradtak a következők: 

sorakoztatott czikkelye1 kozul. teve es o . 
lridis rh1zoma, . 
Uquor Ferri oxychloratt, 
Resina elastica, 
Saccharnm, 
!'laccharu m lactis. 
' ld 1 1 1 találhatja 111eg az 

E. czikkelyeket a 411--414. o a a w1 

olvasó. . d . n szerekről szóló czikkelyek helíi-
A latin szövegben 111111 ezc . 

rendes helyükön vannak. 

Absinthii herba. 
Fehér üröm. 

Az Artemisia Absinthium L. (Compositae) 60-125 cm. 
1nagas, évelő, nálunk s csaknen1 egész Európában, Északameriká„ 
ban, Északafrikában s némely helyen Ázsiában parlagokon, utak 
mentén, irtványokon vadon tenyésző, vagy kertekben tenyésztett 
növény szárított levelei és virágzó végű szárai. A hosszúnyeles 
tőlevelek háromszor, az alsó szárlevelek kétszer_, majd egyszer 
szárnyasan hasogatottak, keskeny-lándzsás, hegyes szeletekkel. 
A murvalevelek, melyeknek hónaljából a legtöbbnyire egyes fészkek 
kihajolnak, lándzsa- vagy nyelv-alakúak. A levelek s a szárak, 
különösen a vadon tenyésző növényéi, szőrösek, halvány zöldes
szürkék, egész ezüst-szürkék. Az összetett bugában csak csőalakú, 
sárgavirágú fészkek vannak, melyek majdnem gömbalakúak, 3 mm. 
át111érőjüek; a fészekpikkelyek molyhosak; a fészekvacok szőrös. 
Az egész növény fiíszeres illatú s fiíszeresen keserű izű. 

Nálunk júiius--augusztusban gyűjtessék. 

Acetum aromaticum. 
Illatos ecet. 

Végy: borsosmenta levelet (ll) 
huszonöt gra111mot 

rozmarin levelet (ll) 
huszonöt grammot 

zsálya levelet (ll) 
huszonöt grammot 

angyalfíí gyökeret (1) 
A 

zedoária 
öt gra1nmot 

gyökértörzse! (l) 
öt grammot 

25 

r -" 
r -" 
5 

5 
l 

A 

0 

-~· 

,. 
1 
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szeg!űszeget (lll) 
öt grammot. . . . • . 5 

Áztasd elzárható edényben gyakrabban felrázva öt napig 

higított ecetsavban 
ötszáz grammban 500 

lepárolt vízben 
ötszáz grammban 500 

A kisajtolt folyadékot egészítsd ki ugyanilyen össze

tételű folyadékkal ezer grammra . . . . 1 OOO 

Ülepítsd a folyadékot egy napig, azután szűrd meg papiroson. 
Átlátszó, veresbarna színű, illatos, savanyú szagú és ízű 

folyadék; vízzel minden arányban zavarosodás nélkül elegyíthető. 
Tartsd hüvös helyen, kisebb, színig megtöltött palackokban. 

Acetum pyrolignosum rectificatum. 

Tisztított faccct. 

A nyers !aecetből, annak négyötödrésznyire való lepárlása 
útján készült, sárgás vagy barnás színű, füstszagú és egyurtal 

ecetszagú, savanyú kémliatású folyadék. 
Ha vele egyenlő térfogatú ammoniás ezüstnitrat-oldattal 

elegyíted, a folyadékból már közönséges hőmérséken is mihamarabb 

bőséges fekete csapadék válik ki. 
Hydrogensullidos víztől ne öltsön sötétebb színt. Baryum-

nitrat-oldattól ne .változzék; salétromsavval megsavanyítva, ezüst
nitrat-oldattól legföljebb csak kissé zavarosodjék meg. Ha 1 köb
centi meter tisztított !aecetet 30 köbcentimeter kénsavval, majd 
5 köbcentimeter 0·1 norma! kaliumhypermanganat-oldattal elegyí
tesz, a kezdetben rózsaszínű folyadéknak 5 perc elteltével töké-

letesen el kell színtelenednie. 
Száz súlyrészében körülbelül 5 súlyrész ecetsav legyen. 

Ennélfogva 6 gramm tisztított faecet semlegesítésére, jelzőűl 
néhány cseppnyi szeszes phenolphtalein-oldatot használva, szén
savtól mentes norma! nátronlúgból közelítőleg 5 köbcentimeter 

kelljen. 
Sötétszínű palackban híivös helyen tartsd. 

3 

--f~ Acetum Scillae. 
Tengeri hagJ'lliás ecet. 

Végy : szárított tengeri hagymát (11) 
. húsz grammot "' 20 

Azht~s?t etltzárható edényben gyakran felrázva öt napig 
1g1 o szeszben · 

húsz grammban 
higított ecetsavban 

hatvan grammban 
és 
lepárolt vízben 

százhúsz grammban 
egészítsd ki ugyanilyen össze-

20 

60 

120 

A kisajtolt folyadékot 
tételű folyadékkal 

.. . . kétszáz grammra . . . . 200 

Ulep1tsd a folyadekot egy napiu azután szűrd me . Átláts · • . „ "" g papiroson. 
. zo'. sarga szmu, savanyú szagú folyadék. meuízlelve 

eiebb savanyu, ~zután cs!pős keoernyés ízű. Fajsúlya J·01s.'.:.1·020. 
6 gramm tengen hagymas ecet telítésére jelzőül egy k't . 
szeszAS ph 1 ht 

1 
• ld ' - e · cseppnyi . - e~o P a e1.1n·o atot használva, legalább 5·5, de 6 köb-

centt_meternel nem tobb szénsavtól mentes norma! fogyion el. nátronlúg 

Tartsd óvatosan, hűvös helyen, kisebb, színig meg:töltött 
palackokban. ~ 

lii\il> 
Acidum aceticum bisdilutum. 

!(étszer iligított ecetsa 11. 

Végy: higított ecetsavat 
háromszáz grammot . . . 300 

Elegyítsd 
lepárolt vízzel 

hétszáz grammal . . . . · . 700 
·savanyú · szagú és ízű folyadék. Faj-· Színlelen, átlát;zó, 

súlya 1·oos. 
6 gramm kétsztr hígított ecet telítésére jelző ül euy-két cseppn · 

szeszes phenolph'.alein-o'datot használva, 6 köbcentlmeter széns/'. 
mentes norma! natronlúg fogyjon el. v 

Ecet helyeit lzasz11áld. 
1• 

• 

' . 
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+ Acidum aceticum concentratum. 
Acidum aceticwn glaciale. Tömény ecetsav. 

CH,.COOH =C,H,O, = 60·0. 

Színtelen, átlátszó, átható szagú, maró-savanyú folyadék. faj
súlya 1 ·066-1 "055. Az olvadó jég hőmérsékére, vagy még kissé 
alacsonyabb hőmérsékre hűtve, kristályos tömeggé fagy; a meg
fagyott 950;

0
-os sav 9°-on, a 100 százalékos 16"7°-on olvad. Közelí

tőlerr 118'-on forr és teljesen elillan. Gőze meggyújtható. Vízzel, 

"' szeszszel, úgyszintén aetherrel elegyíthető. 
Ammonia-oldattal semlegesített próbája "ferrichlorid-oldattól 

vérvörös színt ölt. 
Két köbcentimeter ecetsav és 10 köbcentimeter sósavas 

stannochlorid-oldat enyhén megmelegített elegye fél óra multán se 
öltsön barnás színt. Hydrogensuliidos víztől ne változzék, még 
akkor se, ha a folyadékot sósavval megsavanyítod vagy ammonia
oldattal meglúgosítod. Ötannyi vízzel hígítva se baryumnitrat-, se 
ezüstnitrat-, se ammoniumoxalat-oldattól meg ne zavarosodjék. 
Ha 5 köbcentimeter ecetsavat 20 köbcentimeter vízzel és 0·3 köb
centimeter 0·1 norma! kaliumhypermanganat-oldattal elegyítesz, tíz 
percen belül a folyadék rózsaszíne ne változzék. Két-három tér· 
forral tömény kénsavval készült elegye színtelen legyen; ha a 
lehűtött elegyre ferrosulfat-oldatot rétegezesz, az érintő felületen 

barnás színű gyűrű ne keletkezzék. 
Száz súlyrészben legalább 95 súlyrész ecetsav legyen; 

ennélfogva, ha belőle 6 grammot kiforralt és lehűtött lepárolt 
vízzel 100 köbcentimeterre higítasz, ez oldat 20 köbcentimeteres 
részletének semlegesítésére, jelzőűl szeszes phenolphtalein-oldat 
néhány cseppjét használva, szénsavtól mentes norma! nátronlúgból 
legalább 19 köbcentimeter kelljen. A semleges folyadék szagtalan 

legyen. 
jól záró üvegdugós palackban óvatosan tartsd. 

Acidum aceticum dilutum. 
Higított ecefsai•. 

Végy: tömény ecetsavat (95°/0) 
· kétszáztíz és fél grammot . . . 210·5 

elegyíts hozzá 
lepárolt vizet 

'I 

5 

annyit, hogy a folyadék súlya 
. 1000 ezer gramm 

legyen. 
Színtelen átlátszó folyadék; szaga és íze tisztán savanyú. 

fajsúlya 1·02s. . 
Tisztaságára úgy vizsgáld, mint a tömény ecetsavat, a nélkül 

azonban, hogy higílanád; a kaliumhypermanganatos próbához 
25 köbcentimeter savat használj. 

Száz s_úl!részben 20 súlyrész ecetsav legyen; ennélfogva 
6 gramm h1g1tott ecetsav semlegesítésére, jelzőűl szeszes phenol
phtalein-oldatot használva, 20 köbcentimeter szénsavtól mentes 
norma! nátronlúg kelljen; a ~mlegesített folyadék ne legyen 
kozmás szagú. 1 

Acidum acetylosalicylicum. 
Acetylsali(Vlsav. 

C. Ii. -0.CO.CH„ '' 'l - lSO·l " ·-COOH .• · '·· - · 

Színtel~n, tűalakú kristályokból álló por; íze savany1<ás. 
Olvadaspontia 135°. Vízben kevéssé, szeszben, aethcrben · és 
chloroformban bőségesen ol9ható. Vizes oldata savanyú kémhatású. 

_Ha„o·s gram_m ~ce~ylsalicylsavnak 10 köbcentimeter nátronlúg
gal ke;;zult oldatai nehany percig forralod, majd a lehűtött folyadé
kot kensavval megsavanyítod, kristályos csapadék alakjában sali
cylsav válik ki, a folyadékon pedig az ecetsav szaga érezhető. 

Szeszes oldata vízzel higítva egy cseppnyi ferrichlorid
oldattól ne öltsön ibolyaszín!. 

Platina-lemezen hevítve maradék nélkül égjen· el. 

' ' A "d · ~1~ ~;~ c1 um arsemcosum. 
Anhydroarsenessav, arsentrioxyd. 

As, O, = 19s·o. 

. . fehér porcellánszerű, vagy áttetsző darabok, illetőleg fehér 
knstalyos por. Pora vízzel szemben úrry viselkedik mintha zsíros 

1 
, "' ' vo na es csak lassankint nedvesedik meg. Hidea- vízben kevéssé 

forróban elég bőségesen oldódik. "' ' 
Kémlőcsőben óvatos hevítéskor tökéletesen el kell illania 

miközben fehér füstté, majd fehér szálladékká változik. Nagyítót~ 
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nézve, a szálladék élénken csillogó, szabályos nyolclapú, vagy 
négylapú kristálykáit látjuk. Izzó szénre hintv:', fol~hagymasz~got 
áraszt. Sósavas oldatában hydrogensulfidos vtz dus c1tromsarga 

csapadékot okoz. 
Ammonia-oldat !ölöslegében tökéletesen oldódjék; ez oldat 

1-2 cseppnyi eziistnitrat-oldattól meg ne barnuljon. 
Igen óvatosan tartsd. 

·Legnagyobb egyes adagja: .o · 005 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0 · Ql 5 gramm. 

Acidum benzoicum e resina. 
Gyantából késziilt bcnzoesav. 

C,,H,,. COOH = C,H,O, = 122 · 0. 

A benzoegyantából szállasztás útján készült, kissé sárgás 
vagy kissé barnás színű,' lemez- és tüalakú, selyemfényű, tapadós 
kristálykák; szaga a hevített gyantáéhoz hasonló. A benzoesav 
körülbelül 400 súlyrész hideg vízben oldódik; oldata savanyú 
kémhatású. forró víz, szesz, aether és cllloroform elég bősége
sen oldják. Platina-lemezen hevítve megolvad, köhögésre ingerlő 
gőzt fejleszt, majd meggyullad és kormozó lánggal tökéletesen elég .. 

Ammonia-oldattal készült 10 százalékos oldata sárgás, vagy. 
barnás színű legyen. Tizenöt annyi chloroformban tökéletesen 
oldódjék. Vele egyenlő súlyú kaliumhypermanganattal és tízannyi 
vízzel kémlőcsőben enyhén melegítve, keserűmandola-szagot ne · 
áraszszon. Ha 0·25 gramm benzoesav és o·s gramm tiszta calcium
carbonat keverékét vízzel megnedvesíted, majd a tömeget meg
szárítod és izzítod, a maradék salétromsavas oldata ezüstnitrat

oldattól meg ne zavarosodjék. 

Acidum boricum. 
Bórsav. 

H,BO, = 62·0. 

fehér, gyöngyházfényű, alig savanyú izű kristálylemezkék. 
Hevítéskor megolvad, majd vízgőzt bocsájt el és a kihüléskor 
üvegszerű tömeggé merevedik. A bórsav körülbelül 25 súlyrész 
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hideg, 3 súlyrész forró vízben, 15 súlyrész szeszben, valamint 
5 súlyrész glyceri1.1ben oldható. 

A kurkuma-papiros, ha aB! a bórsavnak sósavval meg
savanyított vizes oldatával megnedvesíted, majd enyhe hőnél 
megszárítod, vörös színt ölt. A bórsav szeszes oldala zöld
színű lánggal ég. 

Vizes oldatát a hydrogensulfidos víz meg ne változtassa, 
még akkor se, ha a folyadékot sósavval megsavanyítod, vagy 
ammonia-~dattal meglúgosítod; ezüstnitrat- és baryumnitrat-oldat 
pedig csak .11ig észrevehetően zavarosítsa meg. Platina-dróton a 
lángba tartva, azt m~végig zöldszínűre fesse. Ammonia-oldattal 
lúgosított oldata ammoniumoxalat-, vagy natriumphosphat-oldattól 
ne változzék. Vizes oldalán~ próbájához 2-3 térfogat tömény 
kénsavat elegyítve, majd a leh(ítöt.t folyadékra fe,rosulfat-oldatot 
rétegezve, .az érintőfelületen barnaszínii gylirű ne keletkezzék. 

Acidum carbolicum. 

Carbolsat', pheno!. 

C,,H,. OH =94·0. 

Színtelen, vagy kissé vöröses színii kristálykák, illetőleg 
áttet;zö, sajátos· szagú, erösen maró, kristályos tömeg. Vizes 
oldata semleges kémhatású. Melegítéskor 40-42°-on olvad; heví
téskor 180° körül forr és maradék nélkül elillan. Gőze meggyujtva 
világító lánggal ég. Vízben elég jól oldódik, zsiros és illó olajok 
is oldják; szeszszel, aetherrel, chloroformmal és glycerim1el ele
gyíthető. 

Híg vízes oldata ierrichloid-oldattól sötét ibolyaszín! öli. 
1'v\ég igen híg oldatából is a bromos víz fehér pelyhes csapadé
kot választ ki. 

Egy súlyrész carbolsav 15 súlyrész vízben tökéletesen oldód
jék. Megolvasztott carbolsav· és vele egyenlő térfogatú chloroform 
elegye átlátszó legyen. 

Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: O·J gramm. 

Legnagyobb napi adagja: 0·5 gramm. 

• • 
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~;~ Acidum carboltcum liquefactum. 
Eljo!yósított•carbolsav. 

Végy: carbolsavat 
ezer gra1n1not • JOOO 

lepárolt vizet 
száz grammot 100 

melegítsd, a keveréket, míg egynemű folyadékká vált. 
Színtelen, átlátszó, igen· közel J ·070 fajsúlyú folyadék; 15° 

alá hűtve kristályos tömeggé fagy. 
Ha a készítmé1íyből 5·5 grammot 50 gramm vízzel össze

rázasz, tejszerű folyadék kelett<ezzék, a melynek azonban még 25 
gramm víztől tökéletesen meg kell tisztulnia. 

Egy gramm carbolsavnak 1 ·1 gramm elfolyósított carbolsav 
felel meg. 

Óvatosan tartsd. 

Acidum citricum. 
Citromsav. 

e (OH). COOH (CH,. COOH)„ li,O ·= c,,H,O„ li,O = 210'1. 

Szintelen, hasábalakú kristályok; közönséges hőmérséken 
nem változik, meleg helyen elmállik. Hevítéskor kristályviz.ét 
elveszti, majd 150° közelében megolvad; erősebb hevítéskor el
bomlik. Körülbelül 0·75 súlyrész vízben, l súlyrész szeszben és 
50 súlyrész aetherben oldódik. 

Vizes oldatának néhány cse1)pje meszes vízzel meglúgositva, 
átlátszó marad; forralás kor azonban a folyadékból pelyhes fehér 
csapadék válik ki, mely kihüléskor lassankint feloldódik. 

Ha l gramm citromsavat 2 köbcentimeter meleg sósavban 
oldasz és az oldathoz. 10 köbcentimeter sósavas stannochlorid
oldatot elegyítesz, az enyhén megmelegített folyadék félóra mulva 
se öltsön bar111i.s színt. Tömény vizes oldatának {1 : 3) egy térfo
gata ugyanannyi kaliumacetat-oldattal és 3 térfogat tömény szesz
szel összerázva, ne adjon kristályos üledéket. Hígabb oldata 
11: 10) baryumchlorid-, vagy ammoniumoxalat-oldattól alig vál
tozzék meg, hydrogensulfidos víztől pedig akkor se, ha sósav
val ·megsavanyítod vagy ammonia-oldat!al meglúgositod. Ha 

\ ..... -.•... ·.1· ..•... , ' 
• \. 1 

'· 
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l gramm porrádörzsölt citromsavat és 10 köbcentimeter tömény 
kénsavat kémlőcsőben vízfürdőn egy óra hosszai melegítesz, a 
kezdetben csaknem színtelen olll'at megsárgulhat, de meg ne 
barnuljon. 

Platina-lemezen pörkölve, égetett cukorszagot ne áraszszon, 
izzításkor pedig tökéletesen égjen el. 

~~ Acidum hydrochloricum concentratum. 
Tö111é11J' sósav. 

H Cl + Aq. [H Cl = 36·5] 

Szúrós szagú, maró-savanyú, színtelen, illó folyadék; faj
súlya 1·125 .. 

Ha tömény sósavat kaliumbic'hromattal melegítesz, chlor-gáz 
fejlődik; ha pedig néhány cse1,pjét vízzel higítod, az elegyben 
ezüstnitrat-oldat túrós fehér c:sap·adékot okoz. 

A savból 2 köbcenlimetert 10 köbcentimeter sósavas stanno
chlorid-oldattal elegyítve, az enyhén 'megmelegített folyadék fél
óra multán se öltsön barnás színt. A sósav kis részlete vele 
egyenlő térfogatú hydrogensulfidos víztől ne változzék meg. még 
akkor se, ha a folyadékot ammonia-oldatiai'meglúgositod. Ötannyi 
vízzel hígítva és a folyadékot egy csep jod-oldattal sárgára festve, 
az baryumchlorid-oldattal ne zavarosodjék meg. Vízzel ugyanígy , 
hígítva, a kaliumjodidos keményítő· oldatot ne kékítse meg. Heví
téskor maradék nélkül illanjon el. 

· A sav 100 súlyrészében 25 súlyrész hydrogenchlorid Jegyen; 
ennélfogva, ha 20. köbcentimeter vízbe 3·65 gramm tömény 
sósavat mérsz, a folyadék semlegesítésére, jelzőűl 1-2 cseppnyi 
methylorange-oldatot 'fiasználva, 25 köbcentimeter norma! lúg 
kelljen. 

jól zoíró üvegdugós palackban óvatosan tartsd. 

Acidum hydrocqloricum dilutum. 
f-ligított sósav. 

Végy: tömény sósavat 

lepárolt vize~ 
négyszáz grammot 

elegyitsd. 
hatszáz. grammot . 

400 

600 
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Színtelen, nagyon savanyú folyadék; fajsúlya 1 ·050. 
Száz súlyrészben 10 súlyrész hydrogenchlorid legyen; 

ennélfogva 3·65 gramm hígított sósav semlegesítésére, jelzőűl 
1-2 csepp methylorange-oldatot használva, 10 köbcentimeter 
norma! lúg kelljen. 

Acidum Iii'cticum. 
!(özönséges vagy e1jedési tejsav, aetlzylidentejsav. 

CH, Cli ggOH = C" H,, O, = 90·0. 

Színtelen, vagy alíg sárgás színü1 szagtalai1 1 syrupslíriíségű 
folyadék. Fajsúlya 1 ·21 O-l '215. Vízzel, szeszszel é~ aetherrel 
elegyíthető. 

Tízannyi vízzel higítva és forralás közben zinkoxyddal semle
gesítve, olyan oldatot kapunk, a melyből a lassú kihüléskor egy
nemű hasábos kristályok válnak ki. Ha néhány köbcentimeter 
0·1 norma! kaliumhypermanganat-oldatot pár cseppnyi tejsavval 
melegítesz, aldehyd-szag érezhető. 

Ha 2 gramm tejsavat 10 köbcentimeter sósavas stanno
chlorid-oldattal elegyítesz, az enyhén megmelegített folyadék fél 
óra mulva se öltsön barnás színt. Aetherrel készült elegye töké
letesen átlátszó legyen. Enyhe melegítéskor ne áraszszon kelle
metlen szagot. A tízannyi vízzel higított tejsav, se ezüstnitrat
vagy bariumnitrat-oldattól, se pedig amoniumoxalat-oldattól ne 
zavarosodjék meg. Hydrogensulfidos vízzel elegyített részlete akkor 
se változzék, ha a folyadékot sósavval megsavanyítod, vagy ammo
nia-oldattal meglúgosítod. Néhány cseppnyi tejsavat meszes 
vízzel meglúgosítva, átlátszó elegy keletkezzék és ez a forralás
kor se zavarosodjék meg. Tömény kénsavra rétegezve, az érintő 
felületen 15 perc multán se barnuljon meg. Két gramm tejsav, 
10 köbcentimeter víz és 2 gramm zinkoxyd keverékét párologtasd 
vízfürdőn szárazra és a maradékot dörzsöld össze 10 köbcentimeter 
a9"olut alkohollal; a megfiltrált folyadék elpárologtatáskor ne 
hagyjon syrupszerű maradékot. Néhány csepje platina-lemezen 
hevítve maradék nélkül égjen el. 

A készítmény fOO súlyrészében körülbelül 75 súlyrész tejsav 
legyen; ennélfogva, ha belőle Q·OO grammot kiforralt és lehűtött 
vízzel 100 köbcentimeterre higítasz, ez oldat 20 köbcentimeteres 

·részletének semlegesítésére, 'jelzőűl néhány cseppnyi szeszes 

11 

phenolphtalein-oldatot használva, 14·5--15'5 köbcentimeter szén
savtól mentes norma! lúg kelljen. 

Jól záró üvegdugós palackban tartsd. 

Acidum nitricum concentratum. 
Tömény salétromsav. 

HNO, + Aq. [HNO, = 63'0]. 

J'v\aró-savanyú, színtelen folyadék; hevítéskor tökéletesen 
elillan. Fajsúlya 1'315. 

A fém-rezet feloldja, miközben barnás-vörös színü gőzt fejleszt. 
Tömény kénsavat néhüny cseppnyi salétromsavval elegyítve és a 
folyadékra ferrosulfat-oldatot rétegezve, az éríntö felületen barnás
fekete gyürű keletkezik. 

Vízzel tízszeresen higítva, se ezüstnitrat-, se baryumnitrnt
oldattól meg ne zavarosodjék; így higítva hydrogensulfidos víztől 
se változzék, akkor se, ha a folyadékot ammonia-oldattal meg
lúgosítod. Háromannyi vízzel higítva, néhány cseppnyi széntetra
chloriddal és kristályka kaliumbromiddal összerázvap a· széntetra
chlorid ne váljék sárgává, vagy ibolyaszíniívé. 

A készítmény 500/o savat tartalmazzon; ennélfogva, ha belőle 
3·15 grammot 20 köbcentimeter vízzel higítasz és a folyadékot 
1-2 cseppnyi methylorange-oldattal megfested, te!ítésére·25 köb
centimeter norma! nátronlúg kelljen. 

Jól z<iró üvegdugós palackban, sötét helyen,' óvatosan tartsd. 

Acidum nitricum dilutum. 
Higított salétromsav. 

Végy: tömény salétromsavat 
kétszáz gramn1ot 200 

lepárolt vizet 
nyolcszáz grammot 800 

e!egyítsd. 
Színtelen, nagyon savanyú folyadék; fajsúlya 1 ·056. 
Száz súlyrészben 10 súlyrész sav legyen; ennélfogva 6'3 

gramm hígított salétromsav semlegesítésére, ha jelzőűl 1-2 csepp
nyi methylorange-oldaiot használsz, 10 köbcentimeter norma! 
nátronlúg kelljen. 
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Acidum phosphoricum. ' 
P!zosphorsav, ortlwphosphorsav-oldat. 

H"PO, Aq. [H"PO, =98·0]. 

A phosphor oxydatiója útján készült phosphorsav-oldat 
átlátszó, színtelen és szagtalan, kellemes savanyú ízű folyadék; 
fajsúlya 1'12. Platina-lemezen hevítve, üvegszerű maradékot hagy. 

Ammonia-oldattal semlegesített próbájában ezüstnitrat-oldat 
sárga csapadékot okoz, amely ammonia-oldatban is, salétrom
savban is könnyen oldódik. 

Ha 2 köbcentimeter savat 10 köbcentimeter sósavas stan
nochlorid-oldattal elegyítesz, az enyhén megmelegített folyadék 
még félóra multán se öltsön barnás színt. Ezüstnitrat-oldattól 
se hidegen, se melegen ne zavarosodjék meg és sárgás vagy barnás 
színűvé ne váljék. Hydrogensulfidos vízzel elegyítve, húzamosabb 
idő multán se változzék, még akkor se, ha ammonia-oldattal 
meglúgosítod. Háromannyi vízzel higítva, baryumchlorid-oldattól 
ne zavarosodjék meg, valamint ammonia-oldattal való meglúgosítás 
után ammoniumoxalat-oldattól se. A savnak 5 térfogat szeszszel 
készült elegye tökéletesen átlátszó legyen. Két-három térfogat 
tömény kénsavval elegyítve és a lehűtött folyadékra ferrosulfat
oldatot rétegezve, az érintőfelületen barna színiÍ gyűrű ne kelet
kezzék. 

Száz súlyrészben 20 súlyrész orthophosphorsavat tartal
mazzon; ennélfogva 100 köbcentimeteres részletének súlya 
112 gramm legyen. 

Acidum salicylicum crystallisatum. 
J(risüílyos salicylsai', orthooxybenzoesa!', 

e, H, =ggOH (!, 2.) =e, H,, 0„ = 138·0. 

fT(íalakú kristálykák, illetőleg fehér kristályos por. Szagtalan, 
íze édeses-savanyú, utóbb kissé fanyar. Hideg vízben körül
belül 500 súlyrészben, forró vízben, glycerinben és langyos chlo
roformban könnyebben, szeszben és aetherben bőségesen old
ható. Vizes oldata savanyú kémhatású. Közelítőleg 160°-on olvad; 
erősebb hevítéskor részben felszállad, részben elbomlik. 

I 

• 

Vizes oldata kevés ferrichlorid-oldattól ibolyaszín( ölt. Ége
tett mészszel összedörzsölve és kémlőcsőben hevítve, carbolsav
gőzt fejleszt. 

.Szeszes oldata (1: 10) a szesz elpárolgása után tiszta fehér 
kristályos maradékot hagyjon. Annyi natriumcarbonat-oldatban 
oldva, hogy a folyadék határozottan lúgos kémhatású legyen, 
majd az oldatot aetherrel rázogatva, a különvált aetheres folyadék 
beszáradás után csak elenyésző csekély szagtalan maradékot 
hagyjon. Tömény hideg kénsavban úgyszólván szintelenűl oldód
jék. Salétromsavval megsavanyított szeszes oldata ezüstnitrat
oldaitól ne változzék. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 

Acidum sulfuricum concentratum. 
Tömény kénsa\'. 

H, SO, = 98·1 

Színtelen és szagtalan, olajsűrűségü, maró-savanyú folyadék. 
Fajsúlya J ·84. Vízzel elegyítve nagyon felmelegszik. 

Ha néhány csepp kénsavat vízzel elegyítesz, e folyadékban 
baryumchlorid-oldat savakban oldhatatlan bőséges fehér csapa
dékot okoz. 

Higíts 1 köbcentimeter tömény kénsavat ugyanannyi vízzel, 
majd elegyíts a lehütött folyadékhoz 10 köbcentimeter sósavas 
stannochlorid-oldatot; az enyhén megmelegített folyadék i;iég 
félóra multán se öltsön barnás színt. Öt térfogat szeszszel igen 
óvatosan elegyítve, a folyadék huzamosabb idő multán se zava
rosodjék meg. Az ötannyi vízzel elegyített és lehűtött sav hydro
gensulfidos víztől ne színesedjék meg akkor se, ha a folyadékot 
ammonia-oldattal meglúgosítod. Elegyíts 5 köbcentimeter savat 
20 köbcentimeter vízzel, a lehíítött folyadék 0·1 köbcentimeter 
kaliumhypermanganat-oldattól maradandó rózsaszínt öltsön. A 
vízzel húszszoro:an higítot'. sav 10 köbcent~'.°e\lies részlde 1-:-2 
cseppnyi ezüstn1trat-oldattol ne zavarosodjek meg, A tomeny 
kénsavra ferrosulfat-oldatot rétegezve, az érintőfelületen barna
színű gyűrű ne keletkezzék. Ha 10 köbcentímeter tümény kén
savhoz 1 csepp sósavas stannochlorid-oldatot elegyítesz, narancs
színű vagy vörös zavarosodás ne keletkezzék. 

' 1 
1. 

1 
' 
\ 

1 
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A kénsav legalább 95%-os legyen; ha tehát a készítmény
ből 4·9 grammot hűtés közben lepárolt vízzel 100 köbcentime
terre higítasz, majd e folyadék 20 köbcentimeteres részletét 1-2 
cseppnyi methylorange-oldattal megfested, semlegesítésére norma! 
náfronlúgból legalább is 19 köbcentimeter kelljen. 

Jól záró üvegdugós palackban óvatosan tartsd. 

Acidum sulfuricum dilutum. 
Hígított Ju'11sa1•. 

Végy: tömény kénsavat (95%) 
százöt és két-tized grammot 

öntsd óvatosan, folytonos keverés közben annyi 
lepárolt vízbe, hogy az elegy súlya 

ezer gram1n . . . . . . . . . 
legyen. 

105•2 

1000 

Színtelen, nagyon savanyú folyadék; fajsúlya 1 ·01;9. 
Száz súlyrészben 10 súlyrész kénsav legyen, ennélfogva 

4·9 gramm higított kénsav semlegesítésére, jelzőűl 1-2 csepp 
methylorange-oldatot használva, norma! nátronlúgból 10 köb
centimeter kelljen. 

Acidum tannicum. 
Csersav, gubacs~cscrsar 

C1.1 H10 0,, 2 H,O = 358·1. 

Halványsárgás színű, csillogó lemezkékből álló, fanyar ízlí, 
laza por. Vízben, szeszben és glycerinben bőségesen oldható; 
aether alig oldja. 

Savanyú kémhatású vizes oldatában (1 : 50) glycerines gelatin
oldat fehér pelyhe3 csapadékot okoz. Ferrichlorid-oldattól még a 
nagyon híg csersav-oldat is kéke3-fekete színt ölt. 

Vizes oldata (! : 5) tökéletesen átlátszó legyen és vele 
egyenlő térfogatú szeszszel és ugyanannyi aetherrel elegyítve, se 
zavarosodjék meg. 

A csersav 100°-on szárítva, súlyából 12': 0 -nál többet ne 
veszítsen; platina-lemezen hevítve, alig észrevehető maradék hátra
hagyásával égjen el. 
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Aciduin tartaricum. 
Borkősav. 

CHO!i. COOH -
CHO!i. COOH = C, H, O,, = JoO·O. 

Színtelen, áttetsző, rendszerint kéreggé összenőtt, a levegőn 
nem változó kristályok. Vele egyenlő súlyú vízben és 2·5-annyi 
szeszben oldható. Oldata savanyú kémhatású. 

Hevítéskor megszenesedve, égetett cukor-szagot áraszt. 
Töményebb vizes oldatában kaliumacetat-oldat az összerázáskor 
fehér kristályos csapadékot okoz. Meszes víztől oldata addig, 
míg savanyú, nem zavarosodik meg, meglúgosításkor azonban 
pelyhes, utóbb kristályos csapadék keletkezik, amely ecetsavban 
vagy ammoniumchlorid-oldatban oldható. 

Ha 1 gramm borkősavat 2 köbcentimeter meleg sósavban'· 
oldasz és ez oldathoz 10 köbcentimeter sósavas stannochlorid-„ 
oldatot elegyítesz, az enyhén megmelegített folyadék félóra 
multán se öltsön barnás színt. Tömény oldata (1 : 2) hydrogen
sulfidos víztől ne változzék, még akkor se, ha. az ,oldatot sósav
val megsavanyítod, vagy ammonia-oldattal meglúgosítod. Hígabb· 
oldata (1: 10) se baryumchlorid-oldattól, se pedig ammonium-
oxalat-oldattól ne zavarosodjék meg. • 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 

"Adeps lanae hydrosus. 
La11oli11um. Vizes gyapjtízsír. 

Végy: víztelen gyapjúzsírt 
háromszázhetvenöt grammot 375 

Elegyítsd vízfürdőn melegítve 
lepárolt vízzel 

százhuszonöt grammal. . . • . . 125 
Halaványsárga, egynemű kenőcs; vízfürdőn melegítve, alsó 

vízes és felső olajszerű rétegre válik. 
2 gramm vizes gyapjúzsír a szárító szelencében 100° hömér

séken állandó súlyig szárítva, súlyából 0·5 grammnál többet ne 
veszítsen. A szelencében levő maradék a víztelen gyapjúzsír 
tulajdonságait és kémhatásait mutassa. 

• 

•• 
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Adeps lanae. 
Tisztított, Fízfől mentes ogyapj1ízsín>. 

A nyers gyapjúzsírból tisztítás útján készült, külsőleg zsira
dékhoz hasonló, de inkább viaszféle összetételű anyag. 

Halványsárga, csaknem szagtalan, nyúlós tömeg, mely két
annyi súlyú vízzel egyenletes kenőcscsé keverhető. Aether, chloro
form és széntetrachlorid enyhe melegítéskor bőségesen oldja. 
Megolvasztva, olajhoz hasonló, átlátszó, sárga színű folyadék; 
olvadáspontja közelítőleg 52°, fagyáspontja pedig 42°. 

Ha a tisztított gyapjúzsír széntetrach10ridos 11íg (20/,-os) 
oldatát tömény kénsavra rétegezed, az érintő felületen élénk bar
nás-vörös színű gyürű keletkezik, alatta pedig a folyadék lassan
kint olívazöld színűvé festődik. Próbája vele egyenlő súlyú szén
tetrachloriddal enyhe melegítéskor tökéletesen átlátszó, halvány
sárga elegygye váljék. 

Rázogass 5 gramm tisztított gyapjúzsír! 25 köbcentimeter 
forró vízzel, majd szűrd le a vízet megnedvesített papiros-szű
rőn; a szüredék semleges kémhatású legyen, próbája ezüstnitrat
oldattól alig változzék, megmaradt része pedig gözfürdőn beszá
rítva, mérhető maradékot ne hagyjon. 

Ha egy gramm gyapjúzsír! porcellántégelyben elégetsz, 
0·05 gramm hamúnál több ne maradjon. 

A víztől mentes gyapjúzsír savszáma l-nél kisebb legyen. 
Jólzáró edényben, hiivös helyen tartsd. 

Aether aceticus. 
Ecetaetlier, aethylacefat. 

CH, COO. C, H, = 88·1. 

Színtelen, kellemes zamatú folyadék; fajsúlya 0·90, forrás
pontja 74-76°. 

A kék lakmuszpapirost ne azonnal és ne erősen vörösítse 
meg. Ha 10 köbcentimeter ecetaethert vele egyenlő térfogatú 
tömény calciumchlorid-oldattal összerázasz, térfogata legfeljebb o·s 
köbcentimeterrel csökkenjen. Ha levegőn· elpárolog, ne hagyjon 
maradékot és utoljára elp<írolgó részlete ne legyen idegen szagú. 
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A szesz-tartalmú, vagy megsavanyodott készítményt meg
javíthatod, ha azt vele egyenlő térfogatú telített konyhasó-oldat
tal összerázod, majd a különvfü ecetaethert lefejtve, egyötöd 
súlyrésznyi megolvasztott kristályos calciumchloriddal rázogatod, 
végül a calciumchloridról leöntött ecetaethert, kevés magnesium
oxyddal keverve. vízfürdőn ledestillálod. 

Igen jól záró palackokban, h(ivös helyen tartsd. 

Aether bromatus. 
ActizFibrom id, mo11obro111actl!a11. 

C,H,,. Br = 109·0. 

Színtelen, a chloroforméra emlékeztető szagú, illó folyadék. 
A körülbelül 1°/, alkoholt tartalmazó készítmény fajsúlya J ·45-1 '46, 
forráopontja 38-40°. Vízben alig oldódik, szeszszel, chloroform
mal, aetherrel, illó és zsíros olajokkal elegyíthető. 

Szaga kellemes legyen 'és semmiesetre sem szúrós. Vízzel 
összerázva, ne tegye azt savanyú kémhatásúvá. Kaliumjodid
oldattal összenízva, ne váljék rózsaszíniívé. Tömény kénsavval 
kiöblített üveg·dugós palackban eg·yenlő térfogatú tön1ény kén~ 

savval rclzogatva, a kénsav legföljebb alig sárguljon n1eg. 
Egy rész konyhasó és h<irom rész apróra tört jég összedör

zsölése útján készült hiítőkeverékben, körülbelül - 15°-ra lehűtve, 
még· részben se fagyjon n1eg. Választólon1bikban forralva, egész 
mennyisége 38-40°-on desztilláljon át. 

Jól záró, sötétszínií, 50 grammot tartalmazó palackokban, 
h(ivös helyen, óvátosan tartsd. 

' 

-!- Aether chloratus. 
' 

A ctli.1•/d1!orid, 111011od1/omelli1111. 

C,I-1.-,. Cl = 64-5. 

Színtelen, könnyen 111ozgó: ig·en illó 1 kellemes szagú folya~ 

dék:. fajsúlya 0°·on 0·921, forníspontja 12·5°. Beforrasztott 
vagy csavarral elzcirt livegcsövekben árúsítják. 

Ha a beszerzett csövek egyikét megnyitod, az aethylchlorid
nak közönséges hőmérséken maradék h<itrahagyása nélkül el kell 
~ 
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illannia. Ha e közben az elpárolgó aethylchlorid gőzét vízen átve
zeted, ezt legfe!jebb alig észrevehetően tegye savanyú kémhatásúvá. 

Hűvös helyen óvatosan tartsd. 

Aether depuratus. 
Tisztított acther, diaethyloxyd. 

(C,H .. ), 0 = 74·1. 

· Színtelen, könnyen mozgó, sajátszerű átható' szagú, nagyon 
illó folyadék. Igen gyúlékony; lángtól, levegővel elegyített gőze 
is könnyen meggyúlad és veszedelmesen robban. Fajsúlya 
0·120-0·123, forráspontja 35-36°. Szeszszel, chloroformmal, illó 
és zsíros olajokkal elegyíthető. 

Ha 10 köbcentimeter tisztított aethert vele egyenlő térfogatú 
tömény calciumchlorid-oldattal összerázasz, térfogata úgyszólván 
ne változzék. Vízzel összerázva, ez ne váljék se zavarossá, se 
savanyú kémhatásúvá. Ha levegőn elpárolog, ne hagyjon mara
dékot. A vele itatott szűrőpapiros az aether elpárolgása után ne 
legyen idegen szagú. 

Igen jól záró palackokban, h(ivös helyen, tűzveszélyes vol-
tánál fogva, óvatosan tartsd. 

Aether pro narcosi. 
Narkózishoz való aet!zer. 

(C,Hr.h 0 =74'1. 

A tisztított aetherhez hasonló sajátságú, még ennél is 
tisztább készítmény; fajsúlya ne legyen nagyobb 0·720-nál és 
választó-lombikban forralva, egész mennyisége 35°-on párologjon át. 

Tisztaságára vizsgáld a tisztított aelhernél megszabott és 
a következő próbákkal : 

Ha a narkózishoz való aetherből 10 köbcentimetert 2 köbcenti
meter vízzel, néhány csepp kénsavval és 1 csepp kaliumbichromat
oldattal összerázasz, az aether ne öltsön kékes színt. Ha pedig 
üvegdugós kis palackba kaliumhydroxyd-darabkákra öntesz a 
készítményből és a palackot sötét helyre teszed, a kaliumhydro
xydnak még 6 óra multán sem szabad megsárgulnia. 

Jól záró, sötétszínű, 100 grammot tartalmazó palackokban,. 
hűvös helyen tartsd. 

\ 

19 

-i~ -i~ Aethylmorphinum hydrochloricum. 
Sósavas aet!zylmo17;hin. 

C17 H15 (C,Hr.) NO,. HCI, H,O = 367·7. 

Fehér, kristályos por. lze kesernyés. Körülbelül 7 súlyrész 
vízben vagy vele egyenlő súlyú szeszben oldódik; aetherben és 
chloroformban csaknem oldhatatlan. 

Ha 0·05 gramm sósavas aethylmorphint 10 köbcentimeter 
olyan tömény kénsavban oldasz, a melyhez eleve l csepp tízsze
resen hígított ferrichlorid-oldatot elegyitettél és az oldatot enyhén 
melegíted, az kékes ibolya színt ölt. Öt köbcentimeter 0·1 nor
ma! kaliumbijodat-olclatban o·os gramm sósavas aethylmorphint 
oldva, az oldat melegítve, huzamosabb idő multán is színtelen 
marad. A készítményből 0·1 grammot 5 köbcentimeter vízbe.1). 
oldva és az oldathoz 5 csepp norma! nátronlúgot elegyítve, a 
folyadékból összerázás után csillogó kristálykák alakjában'lassan
kint aethylmorphin válik Id. Salétromsavval megsavanyított vizes 
oldatában ezüstnitrat-oldat fehér, túrós csapadékot okoz. 

Tömény kénsavban színtelenül oldódjék. Néhány köbcenti
meter vizes sósavas aethylmorphin-oldathoz (1 : 25) egy csepp 
ferrichloricl-oldatot elegyítve, az még halvány kékes színt se öltsön. 
Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 

Oldj o·368 gramm sósavas aethylmorphint 10 gramm lepá
rolt vízben, tégy az oldathoz néhány cseppnyi salétromsavat és 
10 köbcentimeter 0·1 norma! ezüstnitrat-oldatot; a csapadékról 
összerázás és felmelegítés után leszűrt tiszta folyadék két részre 
osztva, sósavtól, illetőleg ezüstnitrat-olclattól legföljebb megzava
rosodjék, de csapadék llenne ne keletkezzék. 

Igen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egye~adagja: 0·05 gran1111. 
Legnagyobb ,napi adag·ja: O·IS gran1m. 

Alcohol absolutus. 
.Spiriius abso/11/11s. Csaknem !'íztől 111mfes szesz. 

C,lir .. 0H=46·o. 

A tömény szeszhez hasonló, dc körülbelül csak 1°/0 vizet 
tartalmazó készítmény. Tisztán szeszes szagú és ízű, nagyon illó, 
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színtelen folyadék; fajsúlya 15°-on, ugyanolyan hőmérsékű vizére 
vonatkoztatva, 0'795-0'799; forráspontja 78·4°. 

AzonosSág·ára és tisztaságára vizsgáld 1neg úgy, n1int a 
tömény szeszt. 

Lehetőleg víztől mentes legyen. Ennek ellenőrzésére hatá
rozd meg fajsúlyát pontosan. Fajsúlya 15°-on, ugyanolyan hőmér
sékü vizére vonatkoztatva, 0·799-nél nagyobb ne legyen. 

Híívös helyen tartsd. 

Aloe. 

Különböző forró-földövi vadon tenyésző és tenyésztett A!oc
fajok (LiliaceaiU leveleinek beszáritott nedve. 

Különböző nagyságú darabok, melyek sötétbarnák, Zöldesbe 
játszó sárga porral gyakran behintettek, széleiken áttetszők, kissé 
kellemetlen szagúak, rendkívül keserű ízűek; kagylósan, éles 
szélekkel könnyen törnek, a törési lapon tükrözően fénylők. Az 
aloe pora sárga legyen és 100 C 0-ra melegítve, színét ne változ
tassa meg. s ne tapadjon össze. A finoman porított aloe, ha úgy 
jársz el, miként az az aloe-kivonat készítésénél elő van írva, leg
alább 60% száraz kivonatot kell hogy adjon. 5 rész tömény 
szeszszel tisztán oldódjék s az oldat, ha melegen készüli is, lehű
léskor tiszta maradjon, legfeljebb kevés pelyhes üledék mutat
kozzék. Hideg chloroformban nem oldódik, a forró chloroformot 
és a hideg aethert csak kevéssé festi sárgára; az aetheres oldat 
elpárologtatása után csak kevés sárga ragadós maradékot hagy. 
Forró-vizes híg oldatát (1 : 200) ugyanannyi tömény borax-oldat
hoz öntve, az elegy nehány perc múlva zöldesen fluoreskál. 
0·05 g111. aloe 5 kc111. tö1nény salétro111savra szórva, azt rövid 
ideig vörösre, majd tartósan kékre és zöldre festi. 

Althaeae folia. 
Ziliz-! t'l'l'Í ek. 

A nálunk vadon tenyésző, néhol tenyésztett Althaea of!ici
nalis L. (Mail'aceac) -·orvosi ziliz -- évelő növénynek nyáron, 
virágzáskor gyüjtött és megszárított lomblevelei. A levéllemezek 
mintegy 10 cm. hosszúak, tojás-alakúak, többé-kevésbbé három
öt karélyosak, egyenetlenül csipkésen fürészesek, alapjukon 
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egyenesen elmetszettek, vagy szivszerűen vagy ékalakban kimet
szettek, mindkét felületükön csillagos összetett szőröktől bárso
nyosak, szürkés vag·y sárgás zöldek, szagtalanok, nyálkás ízűek. 
Az 1 számú szitán <ittörve, tartsd. 

Althaeae radix. 
Ziliz-gyökér. 

Az Althaea o!ficinalis L. (1. Althaeae folia) tavasz kezdetén 
vagy őszkor ásott, paníjuktól lehámozott s gyorsan szárított 
húsos főgyökér<igai és járulékos gyökerei. A gyökérdarabok egy
szerlíek, hengeresek, 1-2 dem. hosszúak, 1-1 1/, cm. vastagok, fehé
rek vagy sárgás-fehérek, a lemetszett gyökérrostocskák helyeinek 
megfelelően barnán foltosak, lisztes tapintatúak, nem ritldn hosszant 
barázdásak és kibomlott vékony rostoktól szálasak; törésük a 
kéregben szülkás: a fában sze111csés; keresztn1etszetiikön, mely 
a halvány-barna gy(ír(ít alkotó kambiumot kivéve fehér sziníí, 
kézi nagyítóval sugaras szerkezet látszik. A gyökér· jellemző, de 
enyhe szagú, nyálkás, kissé édeses, de nem kellemes íz(i. A kemé
nyítőt, sóskasavas calciurn csi!lag·ocsk::íkat és rétegzetten elhe
lyezett nyálkát tanalmazö sejtek közt a háncsban és fában érintő
irányú sorokba rendezett skleremchymrostnyalföok láthatók. 

A kereskedésben kis kockákra aprítva kapható, melyek ne 
legyenek se gypsszel, se krétával behintve. 10 rész hideg vízzel 
;:íztarva, alig sárgás, nydlküs, kissé fanyar íz(í folyadékot adjon, 
:nely ne legyen se savanyú-szagú, se a1111nonia-szagú. 

A főgyökér fás. kemény darabjai, valamint a szúette dara
bok vettessenek el. 

Alumen. 
Timsó, krisrd\ros kali11 ma/11m i11 i11ms11/j(tf. 

I<Al(SO,)„ 12H,0=474·6. 

Színtelen, átlátszó, nyolclapú kristályok, vagy ezek iörmeléke, 
illetőleg fehér kristályos por. A levegőn kissé mállik. Körülbelül 
10 ,súlyrés, hideg éo O·J súlyrész forró vízben oldódik; oldata 
édeses-fanyar ízli és erősen savanyú kérnhatású. Hevítéskor a 
iimsó megolvad, majd vizét vesztve, likacsos tömeggé változik. 

Vizes oldatában kénammonium iehér, kocsony<ís csapadékot 
ckoz, s ez nátronlúgban oldódik; baryumchlorid-oldattal pedig savak-
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ban oldhatatlan fehér csapadék keletkezik. A lángot ibolya
színűre festi. 

Oldata (1 : 20} hydrogensulfidos víztől ne változzék. Ugyan
ilyen töménységű oldatának felényi té1fogatú nátronlúggal készült 
elegye tökéletesen átlátszó legyen; ez elegy alig váliozzék meg 
hydrogensulfidos víztől. Ha a timsó porából 1 grammot nátron
lúggal melegítesz, ammonia ne fejlődjék. 

Alumen ustum. 
Égetett timsó, víztől mentes timsó. 

K Al (SO,), = 258·4. 

Porrátört timsóból 1 OOO grammot száríts 50°-on mindaddig, 
míg súlyából köriilbelül 300 grammot veszített. Ezután tedd a 
sót porcelláncsészébe és folytonos kevergetés közben hevítsd 
homokfürdőn, 160°-ot meg nem haladó hőmérséken mindaddig, 
míg a maradék súlya nem több 550 grammnál. 

fehér por, 25 súlyrész vízben, bár lassan, de tökéletetesen 
oldódjék. Belőle 2 gramm kis tégelyben enyhén izzítva, súlyából 
legföljebb 0·2 grammot veszítsen. 

Azonosságára és tisztaságára vizsgáld meg úgy, mint a 
timsót. 

Aluminium aceticum solutum. 
Liquor aluminii acetici. Liquor Barowi. Bázisos alaminium

acetdt-oldat. 

Al, (C, H, O,), (OH), + Aqu. 

Végy: higított ecetsavat 
kétszázhuszonöt grammot 225 

lepárolt vizet 
kétszázhuszonöt grammot 225 

Oldj fel a folyadékban apránkiJ\t 
szénsavas calciumot 

ötven gra111mot • . . . . . . . 50 
A pezsgés megszünte után tégy az oldathoz részle

tekben és kevergetve olyan oldatot, melyet 
kristályos kénsavas aluminiumból 

százöt grammból . . . 105 

,„~.~""==7"'-~=,;==~ t!~-... 
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és 
lepárolt vízből 

ötszáz grammból . . . . . . . 500 
készítettél. 

Hagyd a folyadékot - néhányszor felkeverve - köze
pes hőmérséken 2 napig, azután szűrd meg vászon
ruhán s a visszamaradt csapadékot sajtold ki. 

Az összegyűjtött folyadékot egészítsd ki 
lepárolt vízzel 

ezer grammra . . . . . . . . 1000 
s ha az az ülepítés folytán megtisztult, szűrd meg papiroson. 

Tiszta és áfüítszó, gyöngén ecetsav-szagú, édeskés-összehúzó 
ízű, színtelen folyadék. Kémhatása savanyú. 

fajsúlya 1 ·023-1 ·026. 
5 grammos próbája 0·1 gramm kálium sulfáttal elegyítve, a 

vízfürdő hőmérsékén megalvad, de kihüléskor újra tiszta és 
átlátszó folyadékká válik. 

2 térfogat szeszszel elegyítve, ne zavarosodjék meg erősebben;· 
másik próbája pedig kénhydrogénes víztől ne változzék meg. 

Ha 2 köbcentimeternyi próbáját 10 köbcentimeter stanno
chlorid-oldattal megmelegíted, a próba 2 óra lefolyása alatt a 
legkevésbbé se barnuljon meg. 

Körülbelül 5% bázisos ecetsavas alumíniumot tartalmaz; ha 
tehát 10 grammnyi próbáját platina-tégelyben óvatosan szárazra 
párologtatod s a maradékot állandó súlyig hevíted, annak súlya 
0·1s -0·20 gramm legyen. 

Hűvös h.elyen tartsd. 

Aluminium sulfuricum crystallisatum. 
l(ristd(1•os kénsavas alumínium, kristá(vos aluminiumsuljat. 

Al,(SO,),„ .1,SH,O = 666·7. 

fehér, selyemfényií kristálykák, vagy kristályos darabok. 
Körülbelül 1 ·5 súlyrész vízben oldható, szeszben oldhatatlan. 
Vizes oldata erősen savanyú kémhatású ; íze savanyú és fanyar. 

Oldata kénammonimnmal és baryumchlorid-oldattal szemben 
úgy viselkedik, mint a timsóé, de ha a sót platina-dróton a 
színtelen lángba tartod, ezt nem festi ibolya-színűre. 

Tisztaságára vizsgáld meg úgy, mint a timsót. 
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Ammonium aceticum solutum. 
Ecef savas ammonia m-ol dat, a mmo 11in111 a cet a t-oldat. 
CH,. coo (H,N) + Aq. [H,N. C,H,O, = 77·1 ]. 

Végy: higított ecetsavat 
száz grammot . . . . . . 100 

elegyíts hozza 
ammonia-oldatot 

ötvenöt grammot. . . . . . 55 
forrald fel a folyadékot és kihülése után telítsd a még kissé 

savanyú folyadékot ammonia-oldattal. 
Végül higítsd 

lepárolt vízzel 
annyival, hogy súlya 

százhetvenegy gra1111n 171 

legyen; filtráld meg. 
A készítmény közelítőleg 15'. 0 ammoniumacetaiot tartalmaz; 

fajsúlya l '032 - l ·034. 
Vele egyenlő térfogatú nátronlúggal melegítve, ammoniát 

fejleszt; kis próbája néhány cseppnyi ferrichorid-oldattól sötét 

vörös színt ölt. 
Tiszta, átlátszó, színtelen, nem kátrányos szagú, hevítéskor 

tökéletesen elillanó és lehetőleg semleges kémhaiású legyen. 
Hydrogensulfidos víztől ne változzék. Ha 2 köbcentimeter ammo
niumacetat-oldatot 10 köbcentimeter sósavas stannochlorid-olclattal 
elegyítesz, az enyhén megmelegített folyadék, üllepedés folytán 
megiisztúlva, félóra multán se öltsön barnás színt. Salétrom
savval megsavanyítva, baryumnitrat-, vagy ezüstnitrat-oldattól alig 

észrevehetően zavarosodjék meg. 
Színig megtöltött kis palackokban, hűvös helyen tartsd. 

Ammonium bromatum. 
Bron1a!l1-1noniu!l1, a111 f!zo11iu1nbronzic!. 

H,N . Br = gs·o. 

Fehér, kristályos por; vízben bőségesen, szeszben kevéssé 
oldható. Hevítéskor megolvadás nélkül tökéletesen elillan. Vizes 

oldata semleges kémhatású. 

, 

, ... ·J: .. 

:l __ ; 
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Nátronlúggal való melegítéskor ammonia fejlődik. Ha oldatát 
széntetrachloriddal és kevés chloros·vízzel összerázod, a szén
teirachlorid narancsszínűvé festődik. 

Késhegynyi próbája higított kénsavval megnedvesítve, azon
nal meg ne sárguljon. Ha 1 gramm ammoniumbromidot 2 köb
centimeter meleg vízben oldasz és az oldathoz 10 köbcentimeter 
sósavas stannochlorid-oldatot elegyítesz, az enyhén megmelegített 
folyadék ülepedés folytán megtisztulva, félóra multán se legyen 
barnás színii, úgyszintén a kikristályosodó só sem. Ha 10 száza
lékos oldatát széntetrachlorid és néhüny cseppnyi ferrichlorid
oldatial rázod össze, a széntetrachloricl ne váljék rózsaszíniivé. 
Ugyanilyen oldata hydrogensulficlos víztől ne változzék, még 
akkor se, ha a folyadékot sósavval megsavanyítod, vagy ammonia
olclattal meglúgosítod. Vizes oldata baryumchlorid-oldattól ne 
zavarosodjék meg. Néhány cseppnyi kaliumjodidos jód-oldatot 
elegyítve a só oldatához, az huzamosabb idő után is tökéletesen 

átlátszó 111aradjon. 

, .~ . 

Oldj a 100°-on szárított sóból 0·98 grammot annyi lepárolt 
vízben, hogy az oldat 100 köbcentimeter legyen. Ha ez oldat 20 
köbcentimeteres részletét néhány cseppnyi salétromsavval és 20 
köbcentimeter 0·1 norma! ezüslnitrat-oldattal elegyíted, a felforralt 
csapadékos folyadék _tiszta szüredéke se sósavból, se ezüstnimn- $> 

oldattól ne zavarosodjék meg erősebben. 

Ammonium carbonicum. 
Százsm•as a m mo1ziwn, ammonium carbami11at-lzydrocai-bonat. 

H, N. 0. CO. NH„ H, N. 0. CO. OI-1=157"1. 

Színtelen, áttetsző, kristályos szövetii, kemény' darabok; ha 
ezek elmállott réteggel volnának bevonva, azt távolítsd el. A porrá 
mállott, megromlott készítményt vesd el. 

A készítmény átható ammonia-szagú; vizes oldata erősen 
lúgos kémhahísú és savakkal pezseg. Négy súlyrész hideg vízben, 
bár lassan, de tökéletesen oldódjék. 

Kémlőcsőben hevítve, melynek nyílásába sziirőpapiros-teker
cset dugtál, illanjon el maradék nélkül, a papiroson pedig sötét 
színii foltok ne keletkezzenek. Ha o·s gramm ammonium carbo
natot 2 köbcentimeter meleg sósavban oldasz és az oldathoz 10 

- .1 
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· köbcentimeter sósavas stannoc~lorid·oldatot elegyítesz, az enyhén 
megmelegített folyadék ülepedés folytán megtisztulva, félóra multán 
se öltsön barnás színt. Savanyíts meg a készítmény 5'1c-os olda
tából 20 köbcentimetert ecetsavval és oszszad a folyadékot három 
részre; az egyik részlet néhány cseppnyi kaliumjodidos jod
oldattól se azonnal, se huzam.osabb idő múlva ne zavarosodjék 
meg, a másik részlet ne váliozzék hydrogensulfidos víztől és ne 
zavarosodjék meg baryumchlorid-oldattól, a harmadik részlet pedig 
ne zavarosodjék meg ammoniumoxalat·oldattól. Oldata (1: 20) kén
savval megsavanyítva, egy cseppnyi ferrichlorid-oldattól ne vörö
södjék meg. A készítmény 5°;,-os oldata ezüstnitrat-oldat pár 
cseppjével elegyítve, színtelen maradjon ; e folyadék ecetsavval 
megsavanyítva, legfeljebb gyengén tejesedjék meg, de barna színt 
melegítéskor se öltsön. 

Igen jól záró edényben tartsd. 

Arnrnonium chloraturn. 
Szal amiasó, a11ww11i11mch1 ofi d. 

H., N . Cl = 53·5. 

fehér, kristályos por; három súlyrész hideg és vele egyenlő 
súlyú forró vízben oldható. Oldata semleges kémhatású. Szesz
ben alig oldódik. 

Nátronlúggal melegítve, ammoniát fejleszt. Vizes oldatában 
ezüstnitrat-oldat fehér, túrós csapadékot okoz, mely ammonia
oldatban oldható. 

Száraz kémlőcsőben hevítve, megolvadás nélkül tökéletesen 
elillanjon; szálladéka tiszta fehér legyen. Ha 1 gramm ammonium
chloridot 2 köbcentimeter meleg vízben oldasz és az oldathoz 10 
köbcentimeter sósavas siannochlorid-oldatot elegyítesz, az eny
hén megmelegített folyadék ülepedés folytán megtisztúlva, félóra 
multán se legyen barnás színii, úgyszintén a kikristályosodó só 
sem. Oldata (1 : 20) baryumchlorid-oldattól, továbbá sósav tói és 
hydrogensulfidos víztől, valamint kénammoniumtól meg ne változ
zék; kaliumjodidos jod-oldattól pedig se azonnal, se 2-3 óra 
multán ne zavarosodjék meg. Ugyanilyen töménység(i oldata néhány 
csoppnyi kénsavval elegyítve, pár perc multán is tökéletesen 

. „ 
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átlátszó maradjon; ha e folyadékhoz egy cseppnyi ferrichlorid
oldatot elegyítesz, ne öltsön vöröses színt. 

Arnrnoniurn sulfo-ichthyolicurn. 
Az ichthyosulfonsavnak ammoniakkal való közömbösítése 

s az anyagnak bepárlása útján nyert sötét, vörösbarna, kátrány
szerű, nem zavaros folyadék. Szaga sajátságos, kozmás, ize 
csipős és savanykás, kellemetlen. 

Vízben barnás-vörös színnel oldódik; oldata savanyú kém
hatású: szeszben, aetherben csak részben, szesz és aether ele· 
gyében tökéletesen oldódik. Vizes oldatát sósavval elegyítve, bar
nás, gyantás anyag válik ki, mely leüllepítve s a folyadéktól 
elválasztva, vízben is, aetherben is feloldódik. Kálilúggal mele
gítve, ammoniát fejleszt, mely a kémlőcső fölé tartott vörös 
lakmusz-papirost megkékíti ; a kálilúgos elegyet elszenesítve és 
sósavval lecseppentve, kénhydrogenszag keletkezik. 

Vízfürdőn bepárolva, súlyának mintegy felét veszíti el. 
Jól zárt edényben, szobahőmérséken tartsd el. ~ 

Arnygdalae arnarae . 
l(cscri7 mandala. 

A Prunus Amygdalus Stokes, var. amara ffayne ( Rosaceae· 
Prwzoidcaei Dél· és Közép-Európában és Észak-Afrikában 
tenyésztett, Turkestanban és Közép-Ázsiában vadon tenyésző fa" 
magvai. Lapos, részaránytalannl tojásalakú, egyik végén hegyes, 
a másikon lekerekített, mintegy 2 cm. hosszú, 1 ·2 cm. széles, 
legvastagabb részén o·.6-0·S cm. vastag, fahéjbarna, hosszában 
ráncos, bársonyos tapintatú magvak. A maghéj hordóalakú és 
vastagfalú epidermis-sejtekkel van borítva s a köldökből kiinduló 
számos edénynyalábot tartalmaz; forró vízzel való áztatás segé
·1yével a maghéj a hártyaszerli é3 ezüstfényű magfehérjével együtt 
könnyen levonható a fehér, húsos, zsírfényií, lapos-domború 
sziklevelekről. 

A 111agvak igen keserű izüek, szagtalanok, azonban kevés 
vízzel dörzsölve, sajátságos és jellemző szagot árasztanak. 

fonyadt, avas, sárgás-foltos szikleveleket tartalmazó magvak, 
valamint a rovarok által megrágottak is vettessenek el. 

.. 'I ' .. 
--
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Amygdal~e dulces. 
É:des 111a11do!a. 

A Prunus Amygdalus Stokes, var. dulcis DC. (Rosaceae
Pnuwidca~) Dél- és Közép-Eufi?ípában és Észak-Afrikában tenyész
tett, Turkestanban és Közép-llzsiában vadon tenyésző fa magvai. 

A keserű mandolához minde_nbe~, hasonlóak, kivéve, hogy 
valamivel. ~iagyobbak; 1 _ s'.ul~ · mi.nte~/ 2·25 cm~é.lességük 
01mtezy 1 5 cm„ kere egukon kozel ~Jl cm. vas1Jll'!Sk: édeses-

-ltajos íz(iek, sz s vizzel összedörzsölve, még hosszabb 
állás után sem ' ő a keserü mandolára ilyenkor jellemző szag. 

, sárga-foltos szikleveleket tartalmazó magvak, 
arok által megrágottak is ~=!tessenek el. 

~;~ Amylenum hydratum. 
Tertiacr amy!alko!wl, dimetflvlacthy!carbi11ol. 

(CH,), C,H,; COH =88·1. 

Színtelen, kissé síírű, átható fűszeres szagú, égető ízű 

folyadék. Fajsúlya 0'815-0'820; fomíspontja 100-103'. Körül
belül 8 súlyrész vízben oldódik; szeszszel és aetherrel elegyíthető. 

Választó lombikban forralva, összes mennyisége 100 és 103' 
között desztill<íljon át. Egy súlyrésze 10 súlyrész vízben tökélete
sen oldódjék semleges kémhatású folyadékká. Vizes oldatából 
(1 : 20) 20 köbcentimeter egy cseppnyi O·l norma! kaliumhyper-. 
manganat-oldattal megfestve, 10 perc múltán is rózsaszín(í legyen. 
Az ammonia-oldat fölös mennyiségével elegyített ezüstnitrat-oldatot 
enyhe melegítéskor ne redukálja. 

Sötétszínű palackban óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 4 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 8 gra1nm. 

~;~ Amylium nitrosum. 
Salétromossavas amyl, amylnitrit. 

C,, H11.N0,=117'1. 

.. ~emleges vagy alig savanyú kémhatású, sárgás szín(i folyadék; 
gyumolcsre emlékeztető, kábító szagú és fűszeres égető ízű. Fajsúlya 
O·S70-0·8SO; forráspontja 97--99'. Vízben alig oldható; szesz
szel, aetherrel és chloroformmal elegyíthető. 
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Ha néhány köbcentimeter nátronlúg és ugyanannyi szesz 
elegyével pár e seppnyi amylnitritet addig melegítesz, míg az 
amylnitrit szaga eltünt, majd a folyadékot kénsavval megsavanyL
tod, az pálinkaolaj szagúvá válik. E folyadékban kristályka kalium
jodidot oldva, az a kiváló jódtól megbarnul. 

V<ílasztó lombikból 97 és 99° között kell átpá:rolognia; mind 
az alacsonyabb, mind a magasabb hőmérséken forró készíhnényt 
vesd el. -' 

Sötétszínü, jól záró, üvegdugós kis palackokban, híívös 
helyen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adag·ja: 5 csepp.· 

Amylum Tritici. 
Btí zakcményító'. 

A Tritícum sativum Lam. (Q ra11Zi11 ca e) szem termésének keményí
tője. Szabálytalaifálakú darabokban forclu lelő, melyek igen könnyen ° 
szerfö!öit finom, fehér, szagtalan, iztelen porrá törhetők. Hideg 
vízben és szeSzben oldhatatlan; 50 r. vízzel főzve, lehülés után 
higan folyó, h01mílyos, s(ir(í folyadékot adjon, mely a lakmusz
papir színét ne változtassa meg, jódtincturával kékszinűvé váljék, 
mely szín melegítéskor vagy kálilúg hozzáadására eltünik, kihü
lés, illetőJeg sósavval való megsavanyítás után pedig újra vissza-' 
tér. Mikroskoppal vizsgálva, szabálytalanul kerekded vagy vese
alakú, rétegzett 0·015-0'045 mm. átmérőjü és kisebb 0·002--o·oos. 
111111. átiné'röjü:' kerek, néha szegletes vagy orsóalakú sze1necskék
ből áll, valaminf e két fajta szemecskék átmeneti alakjaiból. Elé
getve, a hamu mennyis96e 0·5°/"-nál több ne legyen. Idegen 
keményítőfajtákkal, melyek mikroskóppal vizsgálva, eltéró alakjuk
ról és nagyságukról ismerhetők fel, szennyezve ne legyen. 

Angelicae radix. 
flng:Fal-gyöklr. 

Az Észak- és Közép-Európa alhavasi mocsaras vidékein 
tenyésző és Közép-Európánan tenyészteti kétéves Angelica Archan
gelíca L. seu Archangelica omcin. H~f!i1ia1111 (Umbe!lificra1U gyökér-

1 
fi' 
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törzse és gyökerei. A gyökértörzs mintegy S cm. hosszú és 5 cm. 
vastag, kissé szivacsos, kívül gyakran gyiírűzött és tőle számos 
egész 2-3 dm. hosszú, 4-10 mm. vastag, puha, hosszant baníz
dás, harántul ráncos, szürkés-barna, egész barna-vörhenyes gyökér 
ágazik el, melyek a kereskedésbeli darabokon fonattá vannak 
összecsavarodva. A gyökerek törési lapja fehér; a kéreg, mely 
sugaras sorokba .elhelyezett sárgás színű sejtközötti váladéktar
tókban bővelkedik, a sugaras és halványsárga.Ja vastagságával 
egyenlően széles. 

A gyökér csípős, fliszeres, édeses-keserű ízű, átható, nem 
kellemetlen fűszeres szagú. Rovaroktól megrágott gyökerek 
vettessenek el. Jól zárt edényben tartandó. 

Anisi stellati fructus. 

Csillagos dnizs. 

A déli Chinában honos Illicium verum Hook. jil. s. lllicium 
anisatmn Loareiro (Magnoliaceae) termése. Leggyakrabban nyolc 
csontos tüszőből áll, melyek egy közép-oszlopocska körül csilla
gosan vannak elhelyezve; a tüszők szabadok, többnyire nem 
egyforma nagyok, sajka-alakúak, oldalt összenyomottak, aljukon 
hasasok, csúcsukon a ·hasi forradás irányában kétkopácsúak, 
egyrekeszűek, vörhenyes-barnák, fásak, kívül durván ráncosak 
vagy érdesek, belül simák, egymagvúak, 13-18 mm. hosszúak, 
6-9 mm. magasok. A kissé olajos, húsos mag lapos-tojásalakú, 
egész S mm. hosszú és sima, fénylő, gesztenye-barna vagy sárgás
szürke szinií, törékeny héjjú. A termésen néha a meggörbült, felfelé 
megvastagodó, hosszant ráncolt kocsány is látható. Szaga kelle
mes, az ánizséhoz hasonló, ize édeskés, zamatos, kissé csípős. 

Vigyázz, nehogy az !llicium religiosum Sieb. e! Zucc. sive 
lllicium anisatum L, más néven japáni csillagos ánizs (Anisum 
stellatum japonicum) alakra hasonló, de kisebb, könnyebb, 
kevésbbé fás, húsosabb, kevésbbé összenyomott és világosabb 
barnás-sárg·a 111agot tartalmazó, undorítóan savanyú, majd keserűt 
alig. fűszeres s a cardamomum-gyümölcsre emlékeztető 1zu es 
nem ánizsszagú „ termésével legyen keveredve, vag·y azzal össze
téveszlessék. 

Anisi vulgaris fructus.
!(özönséges dnizs. 
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A Pimpinella Anisum L., sfre Anisum vu lg. 0 aert. ( Umbdli
ferae! ná~unk tenyésztett s a Középtenger mellékén honos egy
éves növény termése. A tojásalakú :ngy gömbszerű, mintegy 
3 mm. széles, 5 mm. hosszú, szürkés-zöldes színű, kurta egysejtű 
szőrökkel-fedett kaszat-termés fele ötbordás s a kiemelkedő vi!áao. 

" sabb hordáktól csíkolt. Mikroskóppal nézve, a termésfél kereszt-
metszetében a termésfal háti részén egyenletesen elosztva számos 
olajjárat, a hasi részén két nagyobb, szabad szemmel is látható olaj
járat és két kisebb található. Jellemző erős szagú legyen s édeses, 
aromás ízű. Kocsánydaraboktól és földes részektől tisztíttassék meg. 

Vigyázz, nehogy a Conium maculatum L kettős kaszatjaival 
legyen keverve, melyek szőrtelenek, símák, erősen kiemelkedő és 
kígyózó bordákkal bírnak, olaj tartóik nincsenek, ánizs szaguk· nincsen 
s kálilúggal összedörzsölve, kellemetlen coniin-szagot árasztanak. 

Antidotum arsenici. 
Az arsentrioxyd ellellszere. 

Végy: ferrioxychlorid-oldatot 
.. háromszáz grammot 300 
Onts hozZ<í kevergetés közben a készletben tartott 

és jól felrázott 
pépes magnesiumhydroxydból 
egy palacknyi!, azaz 

kétszáz grammot. . . . . 200 
Barna, csapadékos folyadék, a melyet használat előtt jól 

össze kell nízni. 
lv\inden rendeléskor hevenyében készítendő. 

-;_. Antifebrinum. 
A11tijebri11, acetanilid. 

C, H,. NH. CO. CH, = 135· l. 

Színtelen, selyemfényií kristálylemezkék. Szagtalan, kissé 
égető ízű. Hideg vízben kevéssé, forróban inkább oldódik; szesz
ben, aetherben és chloroformban könnyen oldható. Vizes oldata 

1 
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semleges kémhatású. Hevítve, 113 -114°-on színtelen folyadékká 
olvad, mely 295°-on forr. · 

Ha ugyanannyi száraz zinkchloriddal összedörzsölt próbáját 
száraz kémlőcsőben mintegy 250°-ra hevíted, ákác-virágéhoz hasonló 
illatot árasztva, zöldesen fluoreskáló sárga tömeggé olvad. 

Tökéletesen szagtalan legyen és megnedvesített kék lakrnusz
papirosra hintve, azt ne vörösítse meg. Ha vizes oldatát igen 
híg ferrichlorid-oldathoz elegyíted, ennek színe ne változzék meg. 
Késhegynyi próbája se tömény kénsavtól, se salétromsavtól ne 
színesedjék. Jól megszárítva, 113--114°-on olvadjon meg, 295°-on 
pedig bomlás nélkül forrjon. Platina-lemezen hevítve, maradék 
nélkül égjen el. 

Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·5 gra111n1. 
Legnagyobb napí adagja: 1 ·5 gramm. 

~!· Antipyrinum. 
A11 ti1~vri11, dimethylphc11ylisopyrazolo11. 

C11 H" N, 0. = JSS·J. 

Fehér, kristályos por, vagy hasábalakú, színtelen és úgyszól
ván szagtalan kristálykák; 113°-on olvad. Saját súlyánál kevesebb 
vízben, egy súlyrész szeszben, ugyanennyi chloroformban és 50 
súlyrész aetherben oldódik. 

Az antipyrin híg oldata kénsavval megsavanyítva és néhány 
cseppnyi natriumnitrit-oldattal elegyítve, élénk kékes-zöld színűvé 
válik. Igen híg oldat<íbó! (1 : 1000) két köbcentimeter egy cseppnyi 
ferrichlorid-oldattól sötét vörös színt ölt; 10 cseppnyi tömény 
kénsav hozzáelegyítésére a folyadék csaknem elszíntelenedik. 

Vizes oldata színtelen és semleges kémhatású legyen; hydro
gensulfidos víztől ne v<iltozzék. A szárított antipyrin 110°-nál 
alacsonyabb hőmérséken ne olvadjon. Verőfényen ne sárguljon 
meg. Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 

Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 2 gra1nn1. 
Legnagyobb napi adagja: 6 gramm. 

~!- Antipyrinum coffeino-citricum. 

Végy: antipyrint 

coffeint 

citromsavat 

nyolcvanöt grammot 

tíz grammot . . . . 
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85 

10 

öt grammot . . . . 5 
Dörzsöld a keveréket igen finom porrá, azután melegítsd 

porcelláncsészében vízfürdőn, kevergetés közben, mig egyen
letes, híg, tésztaszerű tömeggé alakúlt. A kissé lehűlt, de 
még lágy tömeget tedd porcellánmozsárba, majd tökéletes 
kihülése és megmerevedése után dörzsöld porrá. 

Fehér, kissé hygroskópos, kristályos por; körülbelül 100°-on 
olvad. Vízben és szeszben könnyen oldódik. 

Vizes oldata kissé savanyú kémhatású és vele úgy az anti
pyrin, mint a coffein reactióit végezheted. 

Jól záró edényben óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 1 ·5 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 3·0 gramm. 

~l- Antipyrinum salicylicum. 
Sal i1ylsa ms antipyri11, antipyrinsalicyl at. 

CnH10N,O, C;H,O„ = 326·2. 

Fehér, kristályos por. Íze édeses-fanyar. Körülbelül 200 súly
rész hideg és 25 súlyrész forró vízben oldható; ez oldata savanyú 
kémhatású. $zesz bőségesen oldja. Olvadáspontja 92°. 

Vízes oldata néhány cseppnyi natriumnitrit•oldattal és híg 
kénsavval elegyítve, kékes-zöld színt ölt. Ha 0·25 gramm salicyl
savas antipyrint 10 köbcentimeter hígított sósavval forralsz, az 
oldatból lehűlése közben kristálytűk alakjában salicylsav válik ki. 

A készítmény salicylsavtartalmának (42-43%) ellenőrzése 

végett oldj 1 gramm salicylsavas antipyrint szesz és víz elegyében, 
tégy a folyadékhoz jelzőűl néhány cseppnyi szeszes phenolphtalein
oldatot, majd lassankint annyi 0·1 normal szénsavtól mentes nátron
lúgot, míg a folyadék éppen maradandó rózsaszínt ölt; e célra az 
0-1 norma! oldatból 30·5-31·0 köbcentimeter kelljen. 

3 
1 

1 

1 
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Platina-lemezen hevítve, tökéletesen elégjen. 
Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 2 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 6 gramm. 

-!~-;... Apomorphinum hydrochloricum. 
Sósavas apo1110171/ii11. 

C17 H17NO,, HCI =303·6 

Szürkésfehér kristályos por; nedves levegőn, különösen ha 
fény is éri, megzöldülve elromlik. Körülbelül 40 súlyrész vízben 
vagy szeszben oldható; aetherben és chloroformban csaknem 
oldhatatlan. Vízes oldata a levegőn lassankint megzöldül; sósavas· 
vízzel készült oldata jobban eláll. 

A készítmény kis késhegynyi próbája egy cseppnyi tömény 
salétromsavtól vérvörös színt ölt. Oldatában natriumhydrocarbo
nat-oldat fehér csapadékot okoz; ha a csapadékos folyadékot 
levegővel rázogatod, a csapadék megzöldül, chloroformban pedig 
amethystszínűen oldódik. Salétromsavval megsavanyított vízes 
oldatában ezüstnitrat-oldat fehér, túrós csapadékot okoz. 

A készítmény nagyítóval vizsgálva csupa hasábalakú kristá
lyokból állónak lássék. Sósavas vízzel készült 1 "lo·os oldata szín· 
telen vagy legföljebb zöldes színlí legyen; ha az oldat határo
zottan zöld színű volna, a készítmény elvetendő. Platina-lemezen 
hevítve teljesen elégjen. 

Száraz helyen, sötét színű üvegben, igen óvatosan. tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·01 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·05 gramm. 

-!~ Aqua amygdalarum amararum. 
l(eseríimandulás víz. 

Végy: keserű mandulát 
ezerkétszáz grammot • . . 

A mandulát zúzd össze és melegítés nélkül préseld 
ki belőle a zsíros olajat. A lepényt törjec! porrá és 
keverd össze a port a lepárló készülék üstjében 

1200 

·;1 
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lepárolt vízzel 
kétezer grammal . . . . . 2000 

Zárd el jól a készüléket. Négy óra multán átáramló 
gőzzel párologtass le a folyadékból gondos hűtés 
közben óvatosan 

nyolcszáz grammot . 
olyan szedöbe, melybe eleve 
90°/0-os szeszt 

öntöttél. 
kétszáz grammot . 

Határozd meg a párladék hyc!rogencyanid-tartalmát az 
alább leírt módon és hígítsd a párladékot 
90°/,-os szesz 

egy súlyrészéböl . 
és 
lepárolt víz 

800 

200 

négy súlyrészéből . . 4 
készült elegygyel annyira, hogy ezer súlyrészében pontosan 
egy súlyrész hydrogencyanid Jegyen. 

Mérj le e végből a párladékból pontosan 54 grammot, 
hígítsd 100 köbcentimeter destillált vízzel és elegyíts hozzá 2-3 
köbcentimeter norma! nátroniúgot. A folyadékhoz, folytonos 
kevergetés közben, csepegtess 0·1 norma! ezütnitrat-oldatból 
annyít, míg a folyadék maradandóan fehéresen zavaros. Az 
elhasznált vol umetriás oldat köbcentimetereinek száma 0·1-del 
szorozva, megadja a párladék 1 OOO súly részében foglalt hydrogen
cyanic! mennyiségét. A párladék minden 10 grammját higítsd a 
föntebb említett szeszes vízzel úgy, hogy súlya annyi gramm 
legyen, a hány köbcentimeter O·J norma! ezüstnitrat-oldatot a 
titráláskor elhasználtál. 

A keser(ímandulás víz színtelen, átlátszó, vagy csak alig 
zavaros, sajátos szagú folyadék. Fajsúlya 0·97-0·98. Kémhatása 
semleges. 

Ha 10 köbcentimeter keserűmandulás vízhez 1 köbcenti
meter nátronlúgot, majd néhány cseppnyi ferrosulfat- és 1-2 
cseppnyi ferrichlorid-oldatot elegyítesz, végül a keveréket sósav

. val megsavanyítod, sötétkék színű csapadék keletkezik. Másik 10 
köbcentimeteres részlete ezüstnitrat-oldattól alig zavarodjék meg, 
de ha e folyadékot ammonia·oldattal mea!úcrosítod és utána 

" " mindjárt salétromsavval megsavanyítod, az összerázáskor fehér 
;3* 

-1 
' 
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. "" 
túrós csapadék k.~!J;!;~ezzék. E próbánál a folyadéknak ak~or is 
illó keserűm~Jc".'iJlfcllaj szagúnak kell maradnia, ha az ez~t
nitrat-oldatot fölöslegben használtad. 

Hydrogensulfidos víztől ne változzék. Bepárologtatva mara
dék nélkül illanjon el. Keverj 10 köbcentimeter keserümandulás 
vízhez késhegynyi tiszta calciumcarbonatot és párologtasd be a 
folyadékot szárazra. A maradékot hevítsd vörös izzóra, majd 
oldjad híg salétromsavban; ez "oldat ezüstnitrat-oldattól legleljebb 
alig változzék. 

Ha 54 gramm keserümandulás vízzel a leírt módon tartalom· 
meghatározást végzesz 9·9-1 O·l köbcentimeter O•l norma! ezüst
nitrat-oldat fogyjon. 

Sötétszínü palackban, hűvös helyen, óvatosan tartsd. 
Aqua /aurocerasi heZFett e készítinényt szolgáltasd ki. 

Legnagyobb egyes adagja: l '5 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 5'0 gramm. 

Aquae aromaticae destillatae. 
Lepárolt illatos l'izck. 

Az illatos vizeket a kellően felaprózott és átnedvesíteít 
anyagból, vagy ahol ez szabály illó olajból átáramló gőzzel való 
óvatos lepárlással készítsd. 

A heveny párladékot hagyd lazán elzárt palackban, gyakrabban 
felrázva, közepes hőmérséken egy napig; azután szűrd meg ned· 
ves papíroson. 

A lepárolt illatos vízből 100 köbcentimeter óvatosan beszá· 
rítva, a kihevítés után mérhető maradékot· ne hagyjon; kénhydro
génes víztől ne változzék. 

Az 3rómás vizeket napfénytől és melegtől megóva tartsd 
el. A nyálkás, pelyhes és zavaros; vagy a zamatát-vesztett vizet 
öntsd el. 

Aqua Calcis. 
Meszes víz. 

Ca (OH), + Aq. [Ca (OH), = 74·1] 

Végy: frissen égetett meszet 
száz grammot . 100 

1 

Locsolj reá 
lepárolt vizet 
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száz grammot . . . . 100 
Tedd a megoltott meszet elzárható palackba s rázd 

jól össze 
lepárolt vízzel 

ötezer grammal . . • 5000 
Az ülepedés folytán megtisztúlt folyadékot öntsd el 

és tölts az üledékre újból 
lepárolt- vizet 

ötezer grammot . . . 5000 
Használat alkalmával öntsd le óvatosan az átlátszó folya

dékot. Csak akkor szürlézd, ha szükséges. 
Erősen lúgos kémhatású folyadék, felforralva megzavaro

sodik. 37 gramm meszes víz telítésére, jelzőül egy-két cseppnyi 
szeszes phenolphtalein-oldatot használva, legalább 13, de.17 köb
centimeternél nem több tizednormál sósav fogyjon el. 

Aqua carbolisata. 
l(arbolos l'ÍZ. 

(Formula infcrnatio11alis.1 

Végy: elfolyósított carbolsavat 
huszonkét grammot . 

Oldjad 
lepárolt vízben 

·. 22 

kilencszázhetvennyolc grammban 978 
100 gramm lrnrbolos víz 2 gramm tiszta carbolsavat tar-

talmaz. 

Aqua chlorata. 
Chloros víz. 

CI,+Aq. [Cl=35·5]. 

Végy: durván megtört kaliumpyrochromatból 
húsz grammot . 

tedd lombikba és önts reá 
tömény sósavból 

20 

kétszáz grammot . . . 200 
Az enyhe melegítéskor fejlődő chlor-gázt mosd meg vízzel 

töltött mosóüvegben, azután telíts vele egy liter közön-
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séges hőmérsékű (15°) destillált vizet. A chloros víz a 
szabadban vagy jó légáramlású fülkében készüljön, miköz
ben óvakodjál a chlor-gáz belélegzésétől. A kész chloros 
vizet töltsd kisebb üveg dugós palackokba. 

Zöldes-sárga, átlátszó, fojtó szagú folyadék. Ha néhány 
köbcentimeter indigó-oldathoz pár cseppnyi chloros vizet elegyí
tesz, az azonnal elhalványodik. 

Ezer súlyrészében legalább 5 súlyrész chlor-gáz legyen. Ehhez 
képest 35·5 gramm chloros víz 2 gramm kaliumjodid oldatából 
annyi jodot válaszszon ki, hogy az oldat elszíntelenítésére legalább 
50 köbcentimeter 0·1 norma! natriumthiosulfat-oldat kelljen. Az 
elhasznált volumetriás oldat köbcentimetereinek szüma O·l-del 
szorozva, megadja a készítmény chlorgáz-tartalmát ezredrészekben. 

Hüvös helyen, sötétben tartsd. 

Aqua chloroformiata. 
Chloroformos l'Íz. 

egy grammot 1 
Végy: chloroformot 

Rázogascl 
lepárolt vízzel 

száz gram mai . . . 100 
Szűrd meg nedves papiroson. 
Színtelen, édeskés-csípős ízű, semleges kémhatású folyadék. 

100 gramm chloroformos víz o·s gramm chloroformot tartalmaz. 
Rendeléskor készítsd és sötétszín(i üvegben szolgáltasd Id. 

Végy: 

Aqua Cinnamomi spirituosa. 
Szeszes faluijas !'Íz. 

kaszsziafahéj port (Ill.) 
ötszáz gra1n1not 500 

tömény szeszt 
ötszáz grammot 500 

Tedd eli<írható edénybe. Egy nap múlva öntsd a keve-
réket lepárló üstbe és párologtass le vízgőzzel 

kétezer gramm • . . 2000 
folyadékot 

Zavaros, később megtisztuló, édes és szeszes ízű, fahéj
zamatú folyadék. Fajsúlya 0·970-0·972. 

Aqua destillata. 
Lepdrolt l'Íz, destilldlt 11íz. 

li,\:)= J8·0. 
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Lehetőleg tiszta közönséges vízből szabályszerűen készítsd. 
A lepárló-készülék hlítőcsövei gőzátfuvással időnkint steri

lizálandók, hasonlóképen forró vízzel való kiöblítés útján a lepá
rolt víz gyűjtésére használt palackok is. A besűrűsödő vizet ne 
hagyd az üstben felszaporodni, az üstre rakodó kazánkövet 
pedig távolítsd el időnkint hígított sósavval. 

Ha szénsavtól mentes c!estillült vízre van szükséged, úgy 
közönséges c!estillált vizet forralj élénken, ónozott fémedényben, 
körülbelül .10 percig. 

Ha csak olyan közönséges vized van, a mely sok magne
siumchloridot tartalmaz, vagy ammoniával, illetőleg jelentékenyebb 
mennyiségű organicus anyaggal szennyezett, akkor célszerű a. 
vízben literenkint eleve 1 gramm natriumphosphatot, vagy 1 gramm 
timsót, illetőleg o·os gramm kaliumhypermanganatot oldani és 
csak másnap destillálni az üledékrőt leöntött vizet. , 

Tökéletesen színtelen, átlátszó, íztelen és szagtalan, semleges 
kémhatású folyadék; fajsúlya 4°-on 1, forráspontja 760 millimeter 
barometer-állás mellett 100°. 

Száz köbcentimeter destillált víz elpárologtatva, mérhető mara
dékot ne hagyjon. Ha 20 köbcentimeter destillált vízhez pár 
cseppnyi ezüstnitrat- és baryumnitrat-oldatot elegyítesz, az legke
vésbbé se zavarodjék meg, még néhány perc elteltével sem; hasonló
képen 20 köbcentimeter destillált víz néhány cseppnyi ammo
niumoxalat-oldattól ne változzék. Ugyanennyi destillált víz öt 
csepp Nessler-féle kémlőszertől ne sárguljon meg. Száz köbcen
timeter destillált víz néhány köbcentimeter hydrogensulfidos vízzel 
elegyítve, akkor se lássék sötétebb színűnek, ha színét fehér ala
pon ugyanennyi tiszta vizével hasonlítod össze. 

Ha 100 köbcentimeter destillált vízhez 5 köbcentimeter kén
savat és 0·1 köbcentimeter tizednormal kaliumhypermanganat
oldatot elegyítesz, a folyadék a felforralás után is rózsaszínű 

maradjon. 
Csak olyan mennyiségben készítsd, hogy hamarosan el

fogyjon. 

~I 
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Aqua foeniculi. 
Édes kö!llényes víz. 

Végy: összezúzott édes kömény-gyümölcsöt (III.) 
• száz grammot . 100 

tedd lepárló-üstbe és párologtass le vízgőzzel 
kétezer gramm . 2000 

folyadékot 
Kissé opalizáló, jellemző édes kömény zamatú folyadék. 

Aqua Ooulardi. 
Ooulard vize. 

Végy: ólomecetet 
két grammot . . . . . . • . . 

önts hozzá 
higított szeszt 

öt grammot .• 
és csepegtesd az elegyet kevergetés 
vízbe 

közben 

kilencvenhárom grammba 
Rendeléskor készítsd. 

Aqua Menthae piperitae. 
Borsos-llléntás víz. 

Végy: borsos-ménta olajat 
két grammot . 

csepegtesd 5 gramm tiszta gyapotra; tedd ezt lepárló 
üstbe és párologtass le vízgőzzel 

kétezer gramm • . 
folyadékot. 

Kissé opalizáló borsos-ménta olaj zamatú folyadék. 

Aqua plumbica. 

Végy: ólomecetet 

elegyítsd 
lepárolt vízzel 

Rendeléskor készítsd. 

Ól11zos i1íz. 

két grammot 

kilencvennyolc grammal . • . 

2 

5 

93 

2 

2000 

2 

98 

l 
. f 
) 

!.l 

•. ~. JJ 

41 

Aqua Rosarum. 
Rózsa-víz. 

Végy: rózsaolajat 
három cseppet . _ . . 3 

langyos lepárolt vizet 
ötszáz grammot . . . 500 

Tedd a folyadékot egy napra közepes hőmérsékű helyre, 
rázogasd össze gyakrabban, végül szűrd meg nedves papiroson. 

+· Arecolinum hydrobromicum. 
Broml,ydrogensavas arecolin. 

C,H13 NO„ HBr = 236·1. 
Fehér, kristályos por; vízben és szeszben könnyen, aether

ben és chloroformban kevéssé oldódik. Körülbelül 170°-on olvad 
Vizes oldatában csersav-oldat vagy natrl:i'nlúg csapadékot . nem 
okoz; töményebb vizes oldatában kaliumjodidos jod-oldattól vörös
barna csapadék keletkezik. Ha sósavval megsavanyított vizes 
oldatát kevés chloros vizzel elegyítve, széntetrachloriddal össze
rázod, a széntetrachlorid narancsszínűre fe&tődik. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Óvatosan tartsd. 

~;- Argentum nitricum crystallisatum. 
!(dstá(vos salétromsavas ezüst, eziist11itrat. 

AgNO, = 169·9. 

·.Színtelen kristálylemezek. Tiszta levegőn nem változik; Q·6 
súlyrész vízben és körülbelül 25 súlyrész tömény szeszben "oídó
dik. Maró fémes ízű. Vizes oldata semleges vagy csak igen 
gyengén savanyú kémhatású. 

Porcellán-lemezkén hevítve megolvad: magasabb hőmérsé
ken vörös-barna gőzt fejlesztve elbomlik és fémezüstöt hagy hátra. 

Vizes oldatához ammonia-oldatot cseppentve, szürkés-barna 
csapadék keletkezik, mely a kémlőszer fölöslegében igen köny
nyen oldódik; az oldat átlátszó és színtelen legyen. Oldata 
baryumnitrat-oldattól meg ne zavarosodjék. Oldj a sóból 1 gram
mot kevés vízben, majd elegyíts az oldathoz rázogatás közben 
fölös mennyiséglí sósavat: a csapadékról leszűrt tiszta folyadék 
beszárítva, mérhető maradékot ne hagyjon. 

' 
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Portól és fénytől védve, óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes ,arlágja: 0·03 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·10 gramm. 

-!- Argentum nitricum fusum. 
Mego!Pasztott salétro111sa1'11s ezüst, pokolkó: 

Ag NO, . 1 ö9·9. 

Fehér vagy szürkés-fehér, kristályos-sugaras törésű, vízben 
tökéletesen oldható rudacskák. Többi sajátsága olyan, mint a 
kristályos ezüstnitraté. 

Tisztaságára vizsgáld meg úgy, mint a kristályos ezüstnitratot. 
Portól és fénytől védve, óvatosan tartsd. · 

-!- Argentum proteinicum. 
Proteineziist. 

Barnás színű, könnyű, igen finom, szagtalan, sajátos ízű 
por. Vízben bőségesen oldódik kissé lúgos kémhatású, vörös
barna színű oldattá. 

Porcellánlemezkén hevítve, pörkölt tollszagot áraszt, izzítva 
pedig olyan maradékot hagy, a melynek híg salétromsavval 
készült oldata az ezüst reactióit adja. Néhány köbcentimeter híg 
proteinezüst-oldat pár cseppnyi natronlúggal, majd 1-2 cseppnyi 
cuprisulfat-oldattal elegyítve, melegítéskor ibolyaszín!, utóbb bibor· 
vörös színt ölt. A proteineZÜ$t vizes oldata (1 : 50) ammonium
chorid-oldattól ne változzék. 

Ha 1 gramm proteinezüstöt kis porcellán-tégelyben huza
mosabb ideig izzítasz és a tűzálló maradékot higított sósavval 
kimosod, majd megszárítod, súlya körülbelül o·os gramm legyen 

Sötétszínií üvegben, óvatosan tartsd. 

-!--!- Atropinum sulfuricum. 
l(á1savas atropin. 

(C17 H,„NO„),, H,S01 = ö76·5. 

Fehér, kristályos por; 100°-on szárítva, súlya alig változik: 
180° körül olvad. Vele egyenlő súlyú vízben és 3 annyi szesz
ben oldható; aetherben és chloroformban csaknem oldhatatlan. 
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Vizes oldata semleges kémhatású. Még igen híg oldata is a szembe 
cseppentve, a pupillát erősen kitágítja. 

Ha a készítményből 0·01 grammot száraz kémlőcsőben 

addig hevítesz, míg füstölögni kezd, majd a maradékot 1 köb
centimeter tömény kénsavban oldod és az oldatot a megbarnu
lásig melegíted, végül pedig a kihűlt folyadékot 2 köbcentimeter 
vízzel elegyíted, az elegyen narancsvirágéra emlékeztető szag 
érezhető. Sósavval megsavanyított vizes oldatában baryumchlorid
oldat fehér csapadékot okoz. 

Vizes oldata (1 : 50) nátronlúg néhány csepjétől megzavaro· 
sodik, de ammonia-oldattól ne v<i!tozzék. Tömény kénsa-,ban 
színtelenül oldódjék. Platina-lemezen hevítve, tökéletesen égjen el. 

Ha a készítményből 0·333 grammot kevés vízben oldasz és 
az oldatot 10 köbcentimeter 0·1 norma! baryumchlorid-oldattal 
és néh<íny cseppnyi sósavval felforralod, majd a csapadékos 
folyadékot félóra múltán megszűröd, a szüredék se baryum
chlorid-oldattól, se kénsavtól erősebben meg ne zavarosodjék. 

Igen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·001 gram1n. 
Legnagyobb napi adagja : 0·003 gramm. 

Aurantii pericarpium. 
Na ra 11 cslu[j. 

A Citrus Aurantinm L. var. amara L. melegebb mérsékelt 
övben, különösen D.él-Európában tenyésztett fa érett friss gyümölcse 
héjának megszárított külső rétege. A szárított darabok kívül sárgás
barnák, az illóolaj-tartóknak megfelelő behorpadásoktól egyenet
len~k belül fehéresek; illatosak; ízük fiiszeres, keserű. Haszná
latba' vétel előtt 15 percen át áztasd lehető kevés hideg vízben, 
utóbbit öntsd le és az átázott darabokat zárt edényben nehány 
óráio- harryd állani: ezután távolítsd el a gyümölcshéj fehéres és tap-

b b ' 

Iós belső rétegét s a sárgáját szárítsd meg; utóbbi használandó, 
előbbi elvetendő. Ne tévesztessék össze a Citrus Aurantium Rísso 
var. dulcis gyümölcshéjának darabjaival, melyeknek taplós része 
alig keserü. 
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Axungia porci. 
Adeps suillus. Sertés-zsír. 

A házi sertés friss hájából kiolvasztott víztől mentes zsír. 
fehér, lágy kenőcsállományú, egynemií tömeg. Szaga gyenge, 

jellemző. Aether, chloroform és széntetrachlorid enyhe melegítéskor 
bőségesen oldja. Melegítve átlátszó és csaknem színtelen olajjá 
olvad; olvadáspontja 45-50°, fagyáspontja 25-30'. 

Olvaszsz meg körülbelül 5 gramm sertészsírt száraz kémlő
csőben és rázd össze 10 gramm forró vízzel, utóbb szűrd le a 
vizet megnedvesített papiros-szűrön. A szüredék semleges kém
hatású legyen és ezüstnitrat-oldattól ne zavarosodjék meg. 

A sertészsír megolvasztott prób<íja vele egyenlő térfogatú 
meleg széntetrachloriddal átlátszó és színtelen oldattá elegyedjék. 
Ha az oldatot tömény (50%-os) salétromsavval rázogatod, az 
oldat is, a sav is színtelen maradjon. 

A sertészsír savszáma l-nél kisebb legyen. Ha körülbelül 
1 gramm sertészsírt alkalmazva, jod-számát megállapítod, annak 
50 és óO között kell lennie. 

Régi sertészsír maradványaitól tökéletesen meo·tisztított 
b ' 

jól záró üveg- vagy parcellán-edényben, hiivös helyen, a világos-
ságtól óva tartsd. 

Avas szaglÍ, 1negsdrgult sertészsírt ne használj. 

Balsamum Copaivae. 
Copail'a-balzsam. 

Délamerika tropikus vidékein vadon tenyésző Copaiba-ják 
(Leguminosae, Caesalpinioideae), így a Copaíba officinalis jacq. 
(Marakaibóból) Copaiba coriacea (Mart.) 0. !(untze és Copaiba 
Langdor!!ü (Desf) 0. l(untze (mindkettő Parából) megsértett tör
zseiből kifolyó balzsam. Sárgás-barnás, tiszta, átlátszó, nem vagy 
alig fluoreskáló, faolaj- egészen szörp-siírtíséglí, sajátságos illatú, 
kesernyés-csípős ízű, tömény szeszben, aetherben, chloroform
ban, amylalkoholban, szénsulfidban tisztán oldható folyadék; oldatai 
csak gyengén opaleskálnak. Fs. 0"94-0"99. 
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Vízfürdőn elpárologtatva, terpentinszagot ne árasszon s ha 
az illóolaj elszállott, kihűlve világosbarna, amorph, tiszta, merev, 
hidegben törhető gyanta maradjon vissza. 

1 rész copaiva-balzsam 4 rész petroleum-benzinben tisztán 
oldódjék és hosszú állás utfo is csak jelentéktelen laza pelyhek 
váljanak ki. 

1 rész balzsamot 5 rész 50° meleg vízzel erősen össze
rázva és vízfürdőn melegítve, a zavaros keverék rövid idő múlva 
két tiszta rétegre váljék szét. 

Ha 3 gm. balzsamot 1 köbcm. ammoniában oldva, az oldatot 
enyhén lóbálod, az tiszta maradjon és ne kocsonyásodjék meg 
akkor sem, ha még egy s ismét egy köbcm. ammoniát öntesz 
hozzá. 

Balsarnum peruvianum. 
Perui balzsam. 

Középamerika nyugati részeiben, főleg San-Salvadorban honos 
Tolui!era Pereirae (/(lotzsch) Baillon, seu Myroxylon Pereirae 
Klotzsch (Leguminosae) törzséből a kéreg megszúrása helyén 
kifolyó balzsam. Sötétbarna, vörösesbe játszó, cseppekben barna
vörös, vékony rétegben kiterítve méz-sárga, tiszta, áttetsző, nem 
nyúlós, levegőn nem száradó, savanyú kémhatású, olajnál sűrűbb, 
nem ragadós folyadék; fs. 1"14-1·16. Szaga kellemes, illatos, íze 
erősen csípős, keserií. Tömény szeszszel, amylalkohollal, chloro
formmal, nemkülönben szénsulfid egyharmad súlyrészével is tisztán 
keveredik; utóbbi nagyobb mennyiségének hozzáadására feketés
barna, gyantás tömeg válik ki. 

10 csepp balzsamot 6 köbcm. ammoniával erősen összerázva, 
csak kevés, gyorsan elenyésző hab támadjon és 24 órai állás 
után se képződjék kocsonya. 

Vízzel összerázva, a balzsam térfogata ne változzék és vízzel 
való párlata illatos olajokat ne tartalmazzon. 

10 csepp balzsamot 20 csepp tömény kénsavval összedör
zsölve, egynemű szívós keverék keletkezzék, melyet ha néhány perc 
múlva hideg vízzel leöntesz, felületén lilaszínű legyen s ha hideg 
vízzel kimosod, gyantaszerű, hidegben törhető maradékot adjon. 

5 gm. balzsamot 10 köbctm. víznek és 10 köbctm. natrium
hydroxyd-oldatnak elegyével és 100 köbcm. aetherrel rázz erősen 
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nehány percig választótölcsérben s a megtisztúlt aetheres,oldatból 
mérj le 50 köbcmt, mely mennyiségről párold el az aethert víz
fürdőn; a maradék legalább is 0·14 grammot tegyen ki. 

Balsamum Toluta.t1um. 
Tofu-balzsam. 

A Toluilera Balsamum L. s. A\yroxylon Toluilera J(lofzsch 
(Leguminosae) Délamerika északnyugati részeiben, főleg Uj-Ora
nadában honos fának megszilárduló balzsama, mely a kéregbe 
való bemetszések vagy befurások által okozott sebhelyeken 
áramlik elő s önmagától szárad meg szilárddá. 

Vörhenyes-barna, fénylő, kemény, sárga porrá törhető, 
melegben meglágyuló, kellemes és a perui balzsamra emlékeztető 
szagú, kissé csípős, savanykás, füszeres ízű anyag. Szeszben, 
chloroformban, kálilúgban, tömény ecetsavban kevés maradék 
visszahagyásával oldódik, petrolaetherben és szénsulfidban azonban 
alig oldódik; szürt szeszes oldata savanyú kémhatású és vas
chloriddal zöldes színt ölt. Egy csepp tömény kénsavba egy 
morzsa tolu-balzsamot dobva, a kénsav bordeaux-pirossá lesz. 
1 gm. tolu-balzsam 10 köbcm. meszes vízzel főzve és megszürve, 
a szüredékből, ha azt sósavval megsavanyítod és lehütöd, tetemes 
merlnyiségű apró fehér kristály válik Id. 

Belladonnae folia. 
Nadragulya le!'elek. 

Az Atropa Belladouna L. (Solanaceae) Közép- és Dél-Európában 
erdős hegyvidékein vadon tenyésző évelő növénynek virágzáskor 
gyüjtött és gyorsan szárított lomblevelei. Tojásalakúak, hegyesek, 
épszélűek, rövidnyelűek és nyélrefutók, egész 30 cm. hosszúak, 
papirvékonyságúak, puha tapintatúak, csekély mértékben s legin
kább alul a főér mentén szőrösek, felső lapjukon barnás-zöldek, az 
alsón szürkés-zöldek s mindkét lapjukon, de főleg az alsón, kézi 
nagyítóval fehér pontocskák alakjában láthatók a .levélszövet 
sóskasavas calcium-homokot tartalmazó sejtjei. A mellékerek ívesen 
hajlottak és a főértől többé-kevésbbé hegyes szög alatt ágaznak 
el. A levelek íze keser(í. 

• 
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Mikroskoppal vizsgálva, az epidermis-sejtek mindkét oldalon 
öi:Jlösen karélyosak és hullámosan csíkos bőr:{ével vannak f~dve; 
a mindkét oldalon látható légnyilások legtöbbször három mellék
sejt által varrnak körítve. Az erek mentén, főleg az alsó lapon, 
gyéren láthatók összetett mirigyszőrök egysejtű fejjel; de láthatók 
kurta mirigyszőrök is többsejtű fejjel, nemkülönben egyszerű 

többsejtű hegyes szőrök is. A levélközép szövetének sóskasavas 
calcium-hom@kot tartalmazó sejtjei csak igen fiatal levelekben 
hiányoznak. 

100 r. levél legalább 15 rész szeszes kivonatot adjon. 
Jól zárt edényben, gondosan tartsd . .Évenként megújítandó. 

Legnagyobb egyes adagja 0·2 gm. 
Legnagyobb napi adagja 0"6 gm. 

'Benzinu~. 
Benzin. 

Nyers petroleumból lepárologtatott, színtelen, nem fluores
kál61 sajátságos, de nern kellemetlen szag·ú, igen könnyen illó, 
gyúlékony folyadék. Fajsúlya 0·700-0·7J 7. 

10 köbcentimeter benzin 50° hőmérsékletű vízfürdőn, lemért 
üvegcsészében elpárologtatva, mérhető maradékot ne hagyjon és 
kellemetlen bűzös szagot ne árasszon. 10 köbcentimeternyi próbája 
3 köbcentimeter tömény kénsav és 2 köbcentimeter víz lehűtött 

elegyével összerázva, ne sárguljon meg. A benzinnel összerázott 
víz savanyú kémhatásúv<i ne váljék. 

Óvatosan tartsd. 

Benzoe. 
Resina benzoi's. Benzoe-gyánfa. 

Siamban tenyésző, a Sfyracaceae-hez tartozó, de még pon
tosan meg nem határozott fának levegőn keménnyé száradt 
gyantás nedve. A gyanta legtöbbször lapos vagy gömbölyded, 
veresbarna, könnyen törhető, kagylóS> törésű, kellemes illatú dara
bokból áll; törési lapja viaszfényű,_ beléje ágyazott és fehéres, 
később halványbarnás szemcséktől tarkázott; pora sárgás-fehér s 
ha hevíted, kellemes vanilla-szagot áraszt, majd szúrós szagú 
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gőzöket bocsájt, melyekből a kémlőcső felső hidegebb ·részein 

tűalakú benzoesav kristálykák ·válnak kL 
Szeszszel hevítve, 10°/,-nál több oldatlanul ne maradjon; a 

szűrt szeszes oldat vízzel elegyítve, savanyú kémhatású s tejszerű 

folyadékot adjon, 
A finoman porított gyanta kalium hypermanganicum-oldat

tal hevítve, még hosszabb állás után se legyen illó keserümandula-

olaj szagú. ' 

Bismuthum subgallicum. 
Bázisos gallussal'aS bismut. 

C,H,(OH)„COOBi(OH), = 411 ·J. 

Czitromsárga, szagtalan és íztelen por. Vízben, szeszben és 

aetherben csaknem oldhatatlan; nátronlúgban oldható. 

Porcellán-lemezkén izzítva, megolvadás nélkül megszenesedik, 

huzamosabb izzítás után pedig sárga maradékot hagy. Ha a 

készítményből késhegynyit fölös mennyiségű friss hydrogen

sulfidos vízzel és néhány cseppnyi sósavval rázogatsz, barnás

iekete csapadékká változik. A csapadékról leszűrt s csaknem szín

telen folyadék: glycerines gelatin-oldattól nem változik, azonban 

nátronlúggal elegyítve, a levegőn mindinkább sötétebbé válik, 

végül vörös-barna színt ölt. 
Szeszszel rázogatva, majd a szeszt leszűrve és beszárítva, 

az maradékot ne hagyjon, Tömény kénsavtól ne barnuljon meg. 

Ha a készítményből 0·5 grammot 10 köbcentimeter sósavas 

stannochlorid-oldattal rázogatsz, fehér, tejszerií folyadék kelet

kezik; e csapadékos folyadék enyhén megmelegítve, félóra mullán 

se öltsön barnás színt. Ha a készítményből 0·25 grammot 10 

köbcentimeter meleg kénsavban oldasz, az oldat tökéletesen 

átlátszó legyen. A készítményből 0·25 grammot 5 köbcentimeter 

vízzel és néhány cseppnyi salétromsavval rázogatva, a folyadék 

szüredéke baryumnitrat- vagy ezüstnitrat-oldattól ne zavarosodjék 

meg. A készítményből 0·25 grammot 1-2 köbcentimeter tömény 

kénsavval összerázva, majd a folyadékra ferrosulfat-oldatot réte

gezve, az érintőfelületen sötétszínű gyűrű ne keletkezzék. 

A készítményből egy grammot izzíts kis porcellántégelyben, 

a maradékot nedvesítsd meg ismételten néhány cseppnyi tömény 

salétromsavval, szárítsd meg mindannyiszor, végül hevítsd óva-
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tosan a voros izzás hőmérsékére; az így kapott sárga bismut

oxyd sulya o·so-o·56 gramm legyen. E maradékot oldjad éppen 

elegendő mennyiségü meleg tömény sósavban és hígítsd az 

oldatot 20 köbcentimeter vízzel. A leülepedett bismutoxychlorid

ról leöntött oldat kis része fölös mennyiségű ammonia-oldattal 

elegyítve, színtelen szüredéket adjon. A megmaradt oldatból a 

bismutot hydrogensulfidos vízzel tökéletesen leválasztva, a hydro

gensulfid-szagú szüredék egyik fele ammonia-oldattól ne változ

zék. másik fele pedig beszárítva, mérhető maradékot ne hagyjon. 

Bismuthum subnitricum. 
Edzi sos salétromsavas bismut, d i/!ydro.~p!bism utnitrat, 

Bi (OH), NO„ = 304·0. 

Igen apró kristálykákból álló, fehér, szagtalan por. Vízzel 

összerázva, azt kissé savanyú kémhatásúvá teszi. 
Higított kénsavval készült oldatában hydrogensulfidos víz 

barnás-fekete csapadékot okoz. Ha a készítmény kénsavas oldatát 

2-3-annyi tömény kénsavval elegyíted és a kihűlt folyadékra 

ferrosulfat-oldatot rétegezesz, az érintőfelületen sötétbarna gyűrü 

keletkezik. 
Oldj 0·25 gramm bázisos salétromsavas bismutot 2 köb

·centimeter sósavban és elegyíts az oldathoz 10 köbcentimeter 

sósavas stannochlorid-oldatot; az enyhén megmelegített folyadék 

félóra multán se öltsön barnás színt. A készítményből 0·25 gramm 

10 köbcentimeter hígított kénsavban tökéletesen és pezsgés nélkül 

oldódjék. Oldj a készítményből 1 grammot éppen elegendő 

mennyiségii meleg sósavban és higítsd az oldatot 20 köbcenti

meter vízzel. A leülepedett bismutoxychloridról leöntött oldat kis 

része fölös mennyiségű ammonia-oldattal elegyítve, színtelen szüre

déket adjon. A megmaradt oldatból a bismutot hydrogensulfidos 

vízzel tökéletesen leválasztva, a csapadékról leszűrt hydrogensulfid 

szagú folyadék egyik fele ammonia-oldattól ne változzék, másik 

fele pedig a beszárításkor ne hagyjon mérhető maradékot. A készít

ményből 0·25 grammot oldj 5 köbcentimeler salétromsavban; ez 

oldat baryumnitrat- vagy ezüstnitrat-oldattól ne zavarosodjék meg. 

Késhegynyi próbája nátronlúggal melegítve, ammoniát ne fej

;leszszen. 
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A készítményből 1 gramm 120°:on szárítva 0·03-0·05 gramm 
vizet veszít; izzásig hevítve, barnavörös gőzt fejleszt és 0·76-
o·S2 gramm bismutoxydot hagy hátra. 

Bismuthum subsalicylicum. 
Bázisos salicylsavas bismut, bismatoxydsaliqlat. 

Bi 0 (C,H,,O,) = 361 ·0. 

Fehér, szagtalan és íztelen, laza por. Vízben, szeszben és 
aetherben csaknem oldhatatlan. 

Porcellán-lemezkén izzítva, megolvadás nélkül megszenesedik, 
huzamosabb izzítás után pedig sárga maradékot hagy. Hydrogen
sulfidos vízzel megnedvesítve, megbarnul. Ha kis próbáját igen. 
híg ferrichlorid-oldattal rázogatod, a folyadék ibolyaszín! ölt. 

Vízzel rázogatva és a vizet róla hamarosan lesz(írve, az csak 
alig észrevehetően savanyú kémhatású legyen. Tömény kénsavtól 
ne barnuljon meg. A készítmény 0·25 grammjának 5 köbcentimeter 
kénsavval és· ugyanannyi szeszszel melegen készült oldata tökéle
tesen <ítlátszó legyen. Arsenre, sulfatra, chloridra és nitratra vizs
gáld meg úgy, mint a bázisos gallussavas bismutot. 

Ha a készítményből 1 grammot a bázisos gallussavas bismutnál 
eírt módon izzíl<íssal bismutoxyddá alakítasz, ennek súlya 0·60-
0·64 gramm legyen. E maradékot a várható szennyezésekre vizsgáld 
meg úgy, mint azt a bázisos gallussavas bismutnál leírtuk. 

Bismuthum tannicum. 
Csersal'Os bismut. 

Végy: bázisos salétromsavas bismutot 
tizenkét és két tized grammot 

dörzsöld össze bensőleg 
lepárolt vízzel 

tizenöt grammal 
és öntsd a keveréket palackba, 
kevergetés közben 
ammonia·oldatot 

majd elegyíts hozzá 

12·2: 

15 

tíz grammot . . . . . . . . . . . 1 o. 
A palack tartalmát rázd össze több ízben. Másnapra 

gyújtsd a csapadékot szíirőre és mosd ki igen jól 

lepárolt vízzel; azután tedd azon nedvesen porcellán
csészébe és keverd össze 
csersavval 
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tizenöt grammal. . . . . . . . . . 15 
a melyet előzőleg ugyanannyi meleg lepárolt vízben oldot
tál. A tömeget szárítsd meg kevergetés közben vízfürdőn 
tökéletesen és a száraz maradékot dörzsöld finom porrá. 

Sárga vagy barnás-sárga színű, kissé fanyar ízíi por. 
Porcellán-lemezkén hevítve, sziporkázás nélkül megszenesedik, 

izzítva pedig sárga maradékot hagy. Hígított ferrichlorid-oldattal 
nízogatva, sötétszíníi zavaros folyadék keletkezik. Ha késhegynyi 
próbáját néhány cseppnyi sósavval és fölös mennyiségii hydro· 
gensulfidos vízzel enyhe melegítés közben rázogatod, a keletkezett 
bismutsulfidról leszíirt folyadékban glycerines gelatin-oldat fehér 
pelyhes csapadékot okoz. 

A készítményből 1 grammot izzíts kis porcellán-tégelyben, 
a maradékot nedvesítsd meg ismételten néluíny cseppnyi tömény 
salétromsavval, szárítsd meg mindannyiszor, végül hevítSd óvatosan 
a vörös izzás hőmérsékére; az így kapott sárga bismutoxyd 
súlya közelítőleg 0'40 gramm legyen. 

Butyrum Cacao. 
!(akao-Pa( 

A pörkölt, meghámozott kakao-magvakból sajtolással készült 

zsiradék. 
Közönséges hőmérséken sárgás-fehér, törékeny, kellemes 

illatú tömeg. Aether, chloroform és széntetrachlorid bőségesen 
oldja. Olvadáspontja közelítőleg 30', fagyáspontja pedig 25°. 

A kakao-vaj savszáma 2-nél kisebb legyen. Ha körülbelül 
2 gramm kakao-vajat alkalmazva, jod-számát megállapítod, annak 
32 és 36 között kell lennie. 

Hüvös és száraz helyen tartsd. 

Bolus alba. 
Fehér agvag. 

Földes, fehér, könnylí, törékeny, át nem tetsző, zsíros 
tapintatú, ujjakhoz tapadó, földes-fanyar ízű, vízzel tésztává gyúr

·1* 

' 
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· ható, sok vízben széteső, de abban nem oldható darabok. Sósavval 
leöntve, ne pezsegjen, vízzel való iszapolás után homok ne 

maradjon. 

Calami rhizoma. 
OrPosi kálmos gyökértörzse. 

Az Acorus Calainu~ L. ( Araceae) eredetileg indiai, de mocsaras 
helyeken Középeurópában is vadon tenyésző évelő növény késő 
ősszel ásott, enyhe hőmérséken szárított és lehámozott gyökér
törzse. Kissé összenyomottan hengeres, gyakran hosszában 
hasított, körülbelül 1 ·5 cm. átmérőjű, könnyű, törési felületükön 
légjáratoktól apró-likacsos, újjny.i hosszú, piszkos fehéres színű, 
jellemző szagú, keserű-aromás izií darabok. 

Mikroskoppal vizsgálva a keresztmetszetet, hálószerií szöveti 
szerkezet látható, melyet apró keményítő-szemecskéket tartal
mazó és a nagy légjáratokat koszorúszerüen egysoros rétegben 
körülvevő parenchymsejtek alkotnak; ott, ahol a szomszédos 
parenchymsejt-rétegek mintegy csomópontokat képezve érint
keznek, színtelen vagy kissé sárgás váladékot tartalmazó s a 
többinél valamivel nagyobb sejtek láthatók. 

CE1.lcaria chlorata. 
Chloros mész. 

fehér, vagy csaknem fehér, kissé nyirkos, chlor-gázra emlé
keztető szagú por. A levegőn megnedvesedik; víz csak részben oldja. 

Hígított ecetsavval leöntve, bőségesen fejleszt chlor-gázt; 
a vízzel hígított folyadék sziiredékében ammoniumoxalat-oldat 

fehér csapadékot okoz. 
A chloros mész savakkal legalább 25°/o chlor-gázt fejlesszen. 

Ennek megvizsgálására 3·55 gramm chloros meszet dörzsöli el jól 
vízzel és hígítsd a keveréket mérőlombikban 100 köbcentimeterre. 
E zavaros folyadékból 10 köbcentimetert csurgass körülbelül 
10 annyi vízbe, a melyben eleve 1 gramm kaliumjodidot oldottál 
azután savanyítsd meg a folyadékot 20 csepp sósavval. A barna 
színű folyadék elszíntelenítésére legalább is 25 köbcentimeter 
0·1 norma! natriumthiosulfat-ol<iat kelljen. 

Jól záró edényben, hűvös és sötét helyen tartsd. 
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Calcium carbonicum praecipitatum. 
Praecipitált calciumcarborzat. 

Ca co" = 100·1. 

Hófehér, igen finom, laza por; mikroskóppal nézve egynemií, 
átlátszó kristálykák halmaza. Vízben csaknem oldhatatlan. 

Hígított ecetsávban élénk pezsgéssel oldódik; ez oldatban 
ammoniumoxalat-oldat bőséges fehér csapadékot okoz. 

Hígított sósavval készült 1 O'fo-os oldata tökéletesen átlátszó 
legyen ; ez oldat hydrogensulfidos víztől vagy gypszes víztől ne vál
tozzék. Ha a készítményből egy grammot 20 köbcentimeter szén
savtól mentes lepárolt vízzel rázogatsz, majd a folyadékot leszű
röd, a szüredék ne legyen lúgos kémhatású és elpárologtatva 
mérhető maradékot ne hagyjon. Hígított salétromsavval készült 
oldata ezüstnitrat- vagy baryumnitrat-oldat!űl legföljebb alig 
zavarodjék meg. Ha a salétromsavas oldatot egyideig forralos 
majd meszes vízzel meglúgosítod, pelyhes csapadék ne keletkez
zék és a folyadék néhány cseppnyi kénammoniumtól se vál\ozzék. 
Ha 1 köbcentimeter kénsavba 0·25 gramm calciumcarbonatot 
hintesz, majd a pezsgés megsziinte után a folyadékhoz óvatosan 
2-3 térfogatnyi tömény kénsavat elegyítesz és a lehiítött folya
dékra ferrosulfat-oldatot rétegezesz, az érintőfeliileten sötétszínű 

gyűrű ne keletkezzék. 

Calcium chioratum crystallisatum. 
l(risfá(J'OS caldumc!zlorid. 

Ca Cl,, 6 H,O = 219·J. 

Színtelen, a levegőn szétfolyó kristályok. Melegítéskor29°-on 
olvad; hevítéskor, forrás közben kristályvizet veszítve, likacsos 
tömeggé duzzad, ti' mely izzításkor színtelen folyadékká olvad. 
Vízben és szeszben bőségesen oldódik. 

Oldatában ammoniumoxalat-oldat fehér poralakú csapadé
kot, ezüstnitrat-oldat pedig fehér túrós csapadékot okoz. 

Vizes oldata színtelen, átlátszó és lehetőleg semleges kém
hatású legyen; ez oldat ne változzék se sósavtól és hydrogen
sulfidos víztől, se kénammoniumtól. Ha a sóból 1 grammot 2 
köbcentimeter sósavban oldasz és az oldathoz 10 köbcenihneter -
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sósavas stannochlorid-oldatot elegyítesz, a folyadék en 
melegítve, félóra mulva se öltsön barnás színt. Oldatában (1: 
ha azt vele egyenlő . térfogatú meszes vízzel elegyíted, pölyhös 
csapadék ne keletkezzék. Sósavval megsavanyított oldata (1 : 1 O) 
baryumchlorid-oldattól ne' 'változzék. 

Igen jól záró livegben híivös helyen tartsd. 

~i· Calcium hypophosphorosum. 
Hypo pfzo spfw rossa t>as calci(llll, calciumhy po plzosph if. 

Ca (H, PO,), = 110·1. 

Szintelen kristálykákból álló fehér por. lze kes~rnyés. Körül
belül 6 súlyrész vízben oldható; szeszben oldhatatlan. 

A só próbája porcellán-lemezkén hevítve, világító lánggal 
égő gázt fejle·szt. Oldatában ammoniumoxalat-oldat fehér, ecet
savban oldhatatlan csapadékot okoz. Ammoniás ezüstnitrat
oldathoz néhány cseppnyi calciumhypophosphit-oldatot téve és 
a folyadékot melegítve, sötét szín(i csapadék keletkezik. 

Ha a készítmény próbáját tízannyi vízben oldod, az oldat 
legföljebb csak kissé legyen zavaros; ez oldat ecetsavval meg
savanyítva és hydrogensulfidos vízzel elegyítve, ne barnuljon 
meg, calciumsulfat-oldattól ne változzék, baryumchlorid-oldattól 
pedig ne zavarosodjék meg erősebben. Oldj 1 gramm calcium
hypophosphitet 10 köbcentimeter legtöményebb sósavban; a kissé 
megmelegített folyadék félóra multán se öltsön barnás színt. 

Legalább 90 százalékos legyen. Ennek megfelelően, ha 0·21 
gramm calciumhypophosphitet vízben 100 köbcentimeterre oldasz 
és ez oldat 10 köbcentimeteres részletét 9 köbcentimeter 0·1 
norma! kaliumhypermanganat-oldattal elegyíted, majd a 10 köb
centimeter kénsavval megsavanyított folyadékot felforralod, a 
folyadéknak el kell színtelenednie. 

Jól záró edényben óvatosan tartsd. 

Calcium oxydatum. 
Ca/ciumoxyd, égetett mész. 

Ca0=56·J. 

Fehér, vagy csaknem fehér darabok. Hevítéskor nem változik. 
Félannyi vízzel meglocsolva jelentékeny hőfejlődés közben finom 
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iehér porrá omlik; három-négyannyi vízzel megol!va, egynem(i 
sűrű péppé alakul. Ez erősen lúgos kémhatású pép ecetsavban 
alig észrevehető pezsgéssel és csaknem maradék nélkül olc\ódjék; 
az oldatban ammoniumoxalat-oldat fehér csapadékot okoz. 

A porrá omlott, vagy vízzel könnyen m'eg nem oltható 
mész nem használható. 

Jól záró edényben tartsd. 

Calcium phosphoricum. 
Plzospfwrsavas calcium. 

Ca, H, (PO,),, 4H,O = 344·3, 

Végy: kristályos calciumchloridot 
szüz gran11not 

lepárolt vizet 
kétszázötven grammot. 

a megsziirt oldatot savanyi!sd meg 
phosphorsavval 

háro1n gramn1al. _ . . . . . . 

. ezután elegyíts hozzá folytonos kevergetés közben 
részletenkínt olyan megszűrt és közönséges hőmér- · 
sékre lehűtött oldatot, melyet 
kristályos dinatriumhydrophosphatból 

százhatvanöt grammból . "' 

100 

250 

3 

165 
és meleg 
lepárolt vízből 

ezer grammból . . . .. 1000 
készítettél. 

A leülepedett csapadékot néhány óra múlva gy(ijtsd vászon
sziirőre és lepárolt vízzel mosd addig, a míg a lecsurgott 
mosóvíz salétromsavval megsavanyi!va, ezüstnitrat-oldattól 
már csak alig észrevehetően zavarosodik meg. A kipré;::. 
selt csapadékot szárítsd meg közönséges l)őmérséken é§ 
dörzsöld porrá. 

Fehér, könnyű, kristályos por. Vízöen csaknem oldhatatlan. 
Izzítva súlyából körülbelül 25°/o-ot veszít. 

Higi!ott meleg ecetsavval készlilt oldatában ammoniumoxolat
oldat fehér csapadékot okoz. Késhegynyi próbáját néhány köb
cen!imeter ezüstnitrat-olda!!al rázogatva,· sárgás-színű csapadék 
keletkezik, a folyadék pedig savanyú kémhatásúvá válik. 
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Oldj a készítményből 0·5 grammot 2 köbcentimeter meleg 
sósavban és elegyíts az oldathoz 10 köbcentimeter sósavas 
stannochlorid-oldatot; az enyhén megmelegített folyadék félóra 
multán se ölt'§'ön barnás. színt. Salétromsavas oldata se eziist
nitrat-, se baryumnitrat-oldattól meg ne zavarosodjék; ammonia
oldat fölöslege pedig ez oldatban olyan fehér csapadékot okoz
zon, melynek színe egy-két cseppnyi kénammoniumtól se változik. 

Calcium sulfuricum ustum. 
Víztől mentes calciamsaljat, égetett gipsz. 

CaSO„ = 136·2. 

Fehér por; körülbelül 400 súlyrész vízben oldódik. Vizes 
oldatában ammoniumoxalat-oldat, úgyszinte baryumchlorid-oldat 
fehér zavarosodást okoz. 

Félannyi vízzel péppé keverve, ez 5 percen belül megme
revedjék. 

Jól záró edényben, száraz helyen tartsd. 

Calumbae radix. 
Callunba-gyökér. 

A Jatrorrhiza palmata Miers (Menispermaceae! keletafrikai 
mozambiquei és madagaskár-szigeti kúszó növénynek kerek vagy 
ovális korongokra harántul metélt és szárított, tiszta-keserű 
ízű gyökérdarabjai. A korongok 3-8 cm. átmérőjűek, 12-20 mm. 
vastagok, könnyűek, kemények, tömöttek, piszkosan sárgásak, 
lisztszerű porral behintettek, kívül szürkés-barna, ráncos parával 
födöttek, felhányt szfüíek, ezen túl kissé besüppedtek, majd a 
középponton mindkét oldalukon kissé domborúan kiemelkedők. 
A homorú korongból itt-ott kisebb sugárirányú edénycsoportok 
emelkednek ki. A korongok szélétől mintegy 5 mm.-nyire lát
ható a körbenfutó sötétebb színű kambiumgyűr(í, melyet suga
ras csíkok szelnek ál. 

Mikroskóppal úgy a kéregrésznek, mint a farésznek nagy
sejtű dús parenchymájában igen számos, nagy, excentrikusan 
rétegezett keményítő-szemecske látható. A kéregben a zöldes
sárga pararétegtől nem messze sárgás-színű s legtöbbször 

) 
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egyenként álló, vastag, elfásult, egyenetlenül megvastagodott 
falú, durván pontozott sclerenchymsejtek láthatók, melyek gyakran 
különböző nagyságú és alakú sóskasavas calcium kristálykákat, 
esetleg kristályhomokot zárnak magukba. A háncssugarak össze
esett sejtekből állanak. A farész keresztmetszetén, a kambiumhoz 
közel, az edények sugaras sorokat alkotnak; befelé ezen sugaras 
sorokat parenchyma szakítja meg. A gyökér pora kaliumhydroxyd
oldattal megnedvesítve, barna-vöröses, jódoldattal kék színűvé lesz. 

Camphora. 
l(ámfor. 

A Cinnamomnm Camphora r. Nees et Ebermeier 1Laaraceae) 
délkeleti Chinában és Japán déli részén és különösen Formosa 
szigetén honos fának darabjaiból nyerik vízzel való lepárlás vagy 
szállasztás útján. Nagyobb tömegben fehér, kicsiben színtelen, 
áttetsző, kristályos alkatú, könny(i, zsíros tapintatú, könnyen 
morzsolható, jellemző átható szagú, aromás, égetően cs1 pos, 
keserű, majd hiitö íz(i darabok. Maradék nélkül elillan; 12°-nál 
fajsúlya 0·995; olvadási pontja 175°; forráspontja 204°. Vízben 
kevéssé, szeszben, aetherben, chloroformban, zsíros és illó ola
jokban bőségesen oldódik. Szeszes oldata a sarkított fényt jobbra 
téríti. Ha porrá akarod dörzsölni, nedvesítsd meg előbb aetherrel 
vagy szeszszel. 

-!~ Cannabis indicae herba. 
Indiai kender füve. 

A Cannabis sativa L. var indica Lam. (Moraceae) Persiában 
és l(eletindiában honos és utóbbi helyen termelt egyéves, kétlaki 
növénynek virágzó, sőt részben már termő női virágzata. A 
virágzat laposra nyomott, tömött, szürkés-zöld, kissé ragadós, 
bódító, jellemzetes szagú. A virágzathoz tapadó ·felső lomblevelek 
kétszer-háromszor ujjasak, a legfelsők osztatlanok; utóbbiak, 
valamint az előbbiek levélkéi is lándzsaalakúak, élesen fürészesek, 
érdesen szőrösek, ragadósak, sötét szürkés-zöldek. A virágok a 
közös lándzsa alakú fedőlevél hónaljában a szár és az ágak csú
csát alkotó virágzatokban vannak csoportosulva. A kehelyalakú 
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hártyás lepel kettős-bibés magházat vesz körül, melyet fedőlevél 

takar. 
Mikroskoppal vizsgálva, a lomblevelek fonákján, nemkülönben 

a fedőleveleken, is számos gyantát tartalmazó gömbölyű fejű 
mirigyszőr látható: a lomblevelek mindkét felületén számos 
egysejtű, gyakran karomszeriíleg meggörbiílt s cystolitheket tar
ialmazó szőröcske. 

l 00 rész legalább 8 rész szeszes kivonatot adjon. 

-!~ Cantharides. 
l(őrisbogarak. 

A Lytta vesicatoria Fabr. (Colcoptcra) Európában a legtöbb 
helyen előforduló s nálunk május, juniusban különösen orgona
ookrokon és kőrisfákon seregesen élő, kellemetlen s nehézszagú 
rovar, mely J ·5-3 cm. hosszú, 5-8 mm. széles, fénylően 

aranyos-zöld vagy kékes-zöld; két fekete fonalszerií csáppal bír; 
feje szívalakú, lehajtott; tora tompán négyszegletes, kerekdeden 
szívalakú kis pajzszsal, hosszúkás, keskeny, vékony, lágy, hosz
szában finoman vonalazott, lényes-zöld színií és a potrohot 
többnyire elfedő szárny!edővel, hártyás, kissé barnás szárnyakkal; 
az állat lábainak száma 6, melyek hosszúak, vékonyak, feketék. 

100 rész elégetésekor 8 résznél több hamu ne maradjon 
hátra. A jól kiszárított rovarokat jól záró üvegekben egészben 
tartsd. Régi, vagy széttöredezett, férges, férgektől megrágott, a 
fenti méreteknél apróbb állatokból álló, gyenge szagú, vagy 
ammonia-szagú, nem fényes, vagy alig fémfényií árú vettessék el.· 

Vigyázz, nehogy porát belélegezd vagy az a szemedbe jusson. 

Legnagyobb egyes adag o·os. 
Legnagyobb napi adag O·JS. 

Capsici fructus. 
Paprika. 

A Capsicum annuum L. (Solanaceae) Délamerikában honos 
és nálunk is, valamint Déleurópában sok helyen termelt egyéves 
növény érett és szárított termése üreges, húsos héjjú bogyót 
alkot, mely körülbelül 5-10 cm. hosszú, alapján 2--4 cm. széles, 
kúpalakú, felső részében egy, alsó részében két-három üregű, 
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'kívül fényes, harántul gyöngén repedezett és sötétvörös szmu. 
A termésfal belső oldala halványabb vörös színií, hólyagos. A 
válaszfalak, valamint a központi magtanya kívül sárgásak, belül 
fehérek, szivacsosak; a válaszfalak oldalain apró, sárga, méz
csöppecskékhez hasonló, hólyagszerü mirigyek láthatók, ezekben 
foglaltatik a paprika csípős anyaga. A magvak laposak, körül
belül 2 mm. <ítmérőjüek, sárgás fehérek s ha a válaszfalak miri
gyeiben levő csípős anyaggal nem érintkeztek, enyhe olajos 
ízűek. A csésze 5-6 fogú, a kocsány körülbelül 2 mm. vastag 
és meggörbiílt. A termés a kereskedésben már porítva kapható. 
A por készítésénél a csésze és a kocsány eltávolitandók s az 
egész termés a magvakkal s a válaszfalakkal együtt őrlendö meg. 

Mikroskóppal vizsgálva meg a paprika porát, a következőket 
láthatjuk: 

a) a termésfalnak vékonyfalú parenchymsejtekből álló cafa
tait; a sejtekben piros, vízben nem oldható s olajcseppekből és 
pigment-szemecskékből álló anyag foglaliatik; 

b.i a termésfal külső és 
CJ belső epidermis-sejtjeinek csoportjait; a külső epidermis 

kicsiny sejtekből áljf melyek sokszögletiíek és vastag cuti~ulával 

bírnak; a belső fal epidermis-sejtjei a cafatokban váltakoznak vas
kosabb falú, erősen pettyezett, elgörbiílt, elfásodott sejtekkel: 

d! a magvak epidennis sejtjeit, melyek kétoldalt és befeié 
hullámosan megvastagodott falúak; 

e) a magvak endospermiumából származó parenchymsejteket, 
melyekben zsírcsöppeket és protein-szemecskéket találhatunk. 

Az a) pont alatti parenchyma olajcsöppjei tömény kénsav 
hozzáadására szürkés kék színt öltenek. 

A paprika pora élénk ·narancsszínií vagy világos piros, 
könnyií, szagtalan és égetően csípős ízií legyen s 5%-nál több 
hamut ne hagyjon hátra. A csípős anyagtól többé-kevésbé meg
fosztott úgynevezett édes vagy rózsapaprikát ne használd. 

Cardamomi fructus. 
M alabari kardamomum-termés. 

A malabari partvidék erdős hegyein vadon előforduló, de 
néhol már tenyésztett Elettaria Cardamommn lf/flitc et Maton 
rZingibcraceae) részben már az érés előtt gyűjtött és szárított 
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több szabálytalan redős nyúlványt bocsájtanak: az ilyen 1 módo1t 
képződött rekeszekben található a lágy, kiszárítva gyantaszerűen 
kemény, vörösbarna vagy sötétbarna, zsírfényű, sajátságos erős 
szagú, kesernyés ízű, melegben meg nem olvadó váladék. 

100 rész castoreumból forró szesz lecralább is 60 részt 
" oldjon fel. 

Centaurii herba. 
Eze1jóffi. 

Az Erythraea Centaurum Pers. (L.) (Omtianaceae) egy,két 
éves növény, erdőkben és nedves réteken nálunk s errész Euró-

" pában tenyészik és 15-35 cm. magas. Földfeletti részei virág-
záskor gyüjtessenek és szárítva használtassanak. A növény 
kopasz, szára négyszegletes, mintegy 2 mm. vastag, alúl egyszer(í,. 
a virágzatban elágazó; a szárlevelek ülők, átellenesek, lándzsásak 
vagy hosszas tojásalakúak, három vagy öterüek és épszéliiek ;. 
a tőlevelek viszszás tojásalakúak, tompák, rövid hegyűek, rövid 
nyélben keskenyedők és rózsásan állanak. A virágzat bogernyő. 
A virágok csövesek, ötméretiíek, a párta rózsaszínű vagy piros, 
eresze ötkarélyú, a portokok, ha elporzottak, dugóhúzószerűen 
csavarodva száradnak el. A növény minden része keseríí. 100 
rész növény legalább is 25 rész vizes kivonatot adjon. 

Ne tévesztessék össze s ne legyen keverve az alacsonyabb 
Erythraea cinariaefolia (L.) Pers„ vagy a még alacsonyabb Erythraea 
pulchella (Fr.) növényekkel; az elsőnek levelei szálas-lándzsásak,. 
kevéssé szőrözöttek, mindig háromerlíek; a második tőlevelei. 
nem alkotnak levélrózsát, virágai hónaljiak, levelei háromeriiek. 

Cera alba. 
Fehér viasz. 

A sárga méhviaszból napon való fehérítés útján készül. 
Fehér vagy alig sárgás színű, csaknem szagtalan tömeg; faj-· 

súlya 0·966-0·970; melegítve 64--65°-on színtelen folyadékká olvad .. 
A fehér viaszt azonossá!!ára és tisztasárrára vizsrráld mecr· . t ._, l:> l:> ~-

úgy, 111111 a sárga viaszt. Avas fehér viaszt ne használj. 
Savszáma 19-25, aether-száma pedig 68-·-75 legyen. 
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Cera flava. 
Sárga l'iasz. 

A lépes-méz mosott sonkolyából kiolvasztás útján készül_ 
A méhviasz szemecskés törésű, kevéssé ragadós, a kéz 

melegénél gyúrható, sárgaszínű tömeg. Fajsúlya 0·962-0"966; 
melegítve 63-64°-on átlátszó, barnássárga szín(i, kellemes méz
szagú folyadékká olvad. 

A viasz fajsúlyának meg<illapítása végett mess ki a viaszból 
körülbelül egy köbcentimeteres kocldkat és simítsd ki e kockák 
lapjait kissé melegített késsel. Elegyíts azután szeszt és vizet 
olyan arányban, hogy a viaszkockák, ha a re~íjuk tapadt levegő
buborékokat elíávolítattad, a 15° hőmérsékű szeszes folyadékban 
éppen lebegjenek; határozd meg végül a szeszes folyadék faj
súlyát. 

Ha 1 gramm sárga viaszt 20 köbcentimeter szeszszel néhány· 
percig forralsz, majd a leh(ítött folyadékot egy óra multán papiroson 
megszűröd, a szüredék csaknem színtelen legyen, a kék lakmusz
papirost meg ne vörösítse és háromannyi vízzel való higításkor 
csak alig zavarosodjék meg. 

Forralj egy gramm viaszt 5 percig olyan töményebb natrium
carbonat-oldattal, a melyet 3 gramm kristályos natriumcarbonatból 
és 10 gramm vízből készítettél. A kihűlés uüín a viasztól külön
vált oldat legföljebb kissé legyen zavaros. 

Határozd 111eg· a sárg·a viasz savszán1át és aetherszán1át 
ügy, an1int azt a befejező részben leírva találod; sav-szá1na_ 
19- 23, aether-száma pedig 68-75 legyen. 

Cetaceum. 

. A Physeter macrocephalus L. koponyája és gerincoszlopa 
mellett levő üregeknek eredetileg folyós tartalmából a kih(íléskor 
kiválott, préseléssel elkülönített és vízzel, illetőleg lúggal való 
forralással tisztított anyag. 

Hófehér, lemezes-kristályos, gyöngyház-fényű, kissé átlátszó, 
könnyen szétmorzsolható, zsíros tapintatú, csaknem szagtalan 
és íztelen tömeg. Melegítve színtelen és majdnem szagtalan. 

,, 
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folyadékká olvad; forró szeszben, továbbá aetherben, chloro
formban, széntetrachloridban és széndisulfidban oldható. 

A cetaceum olvadáspontja 47°, fagyáspontja pedig 44°. Sav
száma l-nél nagyobb ne legyen. Ha körülbelül 5 gramm ceta
ceumot alkalmazva, jod-számát megállapítod, annak 6 és 7 között 
kell lennie. 

Chamomillae flores. 
Szé!ifill'irág. 

A Matrícaria CJiamomilla L. seu Chrysanthemum Chamomilla 
Bcmh., sca Chamomilla o!!icinalis C. l(och (Compositae) nálunk 
különösen az alföld szíkesebb helyein tenyésző egyéves növény 
szárított virágzata. A fészekpikkelyek 3 sorban fedélcserépszerűen 
állanak, zöldek, hártyás szélűek; a vacok csupasz, üreges, kúpalakú, 
4-5 mm. magas, alapján J·5-2 mm. átmérőjű és rajta 12--18 
fehér, visszahajló, nyelvalakú, háromfogú, négyerű hím sugárvirág 
és számos sárga, csöves, ötfogú, hímnős, kívül mirigyes, felül 
kissé iiasas korongvirág látható. A kasza! bóbita nélküli. Szaga 
jellemző, erős, de kellemes, íze kesernyés. 

Ne tévesztessék össze a szagtalan és minden ízében kétszer
háromszor akkora Matricaria inodorata L.-vel és a szintén szagtalan 
Anthemis arvensis L.-vel, valamint a bűzös és polyvás vackú 
Anthemis-fajok virágzataival, amelyek egyikének vacokja sem 
üreges. 

Levél ne ,Jegyen az árúban a fészkek között. 

Charta sinapisata. 
Mustáros papiros. 

Száz négyzetcentimeter nagyságú, vastagabb puha papirosból 
készült lap, melynek egyik felülete erősen a pa1)iroshoz tapadó, 
zsí1'talanított, finom mustárporos réteggel van bevonva. 

Ne legyen avas szagú. 

A papirosról óvatosan levakart mustárporos réteg súlya 
legalább 2 gramm legyen; a levakart réteg henger-pohárban 5 
köbcentimeter meleg vízzel elkeverve, a mustárolajnak erősen 
ingerlő és átható szagát tartósan éreztesse. 

Nedvességtől megóva tarsd. 

1
1 
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Chinae succirubrae cortex. 
\!eres c!zinaklrcg. 

A Cinchona suceirubrn Pai•on (R.ubiaccac, Cinc/Jonoidcae) 
Délamerika Cordilleráinak keleti lejtőin honos, Jáva, Ceylon és 
jamaika szigetén, nemkülönben Előincliában is tenyésztett fa 
törzsének s vastagabb :igainak kérge. A legtöbbször csövekké 
összegöngyölődöti, 3-4 és több decimeter hosszú, 2-4 mm. 
vasiag1 ke1ntny, aprószálkás törésű kéregdarabok szürkés vagy 
szürkés-barna színlí, dtirVéÍI1 hosszant ráncos és g·yakran harántul 
repedezett, vékony parával vannak fedve; a para alatt a kéreg· 
vöröses-barna vagy barnás-véres~ színlí és rostoktól finon1an 
csíkolt. A kéreg külső felülete helyenként zúzmóktól foltos. Ize 
igi:n keserlí, összehúzó. 

iV\ikroskoppal vizsgálva, keresztmetszetén kívül vékonyfalú 
s barna-vörös színanyaggal többé-kevésbbé telt sejtekből álló 
pararéteg· látható. A vörhenyes vagy vörhenyes-scírgás, vékony
ialú parenchymsejtekből álló vastagabb elsődleges kéreg belső 
hat<íra felé tejedények kerek vagy iojásalakú átmetszeiei láthatók 
tgy sorban, melyek 0·16-0·35 n11n. átrnérő]líek; a parenchym
sejtek kerek s apró keményítő szemecskékei és ferrichlorid-oldat 
hozzácseppentésére oliva-színiíre festődő alaktalan anyagot, nem
különben itt-ott sóskasavas calciumból álló kristályport is tartal-
1naznak. A h.:incsban 1-3 sejtsortból álló bé!sug·arak vannak, 
melyeknek sejtjeiben itt-ott szintén látható kristályhomok; a háncsot 
rnagfoyosan <ílló, vagy kisebb szabálytalan csoportokat alkotó, 
\·agy s.ug·aras sorokban álló sclerenchy111a-rostok jellen1zik, 1nelyek 
a kt:resztn1eiszeten concentricusan r~tegzettek, aranysürgák, a 
hcsszrnetsz~ten orsóalakúak, 0·5~1 ·3 mm. hosszúak, körülbelül 
0·05-0·07 m. vastagok és hasíték alakú gödörkékkel bírnak. 
Kösejteket a kéreg ne tartalmazzon s a parasejtek belső fala ne 
legyen n1eg·vastag·odva. 

A k2regben foglalt alkaloidák összes mennyisége legalább 
6° .-ot tegyen ki, an1it következőképen vizsgülj 111eg: 

1v\érj le a kéreg poníból (VI.) 2·5 gm.-ot egy 200 cm '-es 
Erlenmeyer-féle lombikba; önts hozzá 15 cm' vizet s miután a 
port a vízben rázog·atva eloszlattad, önts a keverékhez 25 gm. 
chloroformot és 50 gm. aetheri. Zárd jól el a lombikot, rázd 
össze tartalinát egyízben s tégy azutéin hozzéÍ 5 cn1:i ötször nor-

5 
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mai nátronlúgot. Rázd a bedugaszolt lombik tartalmát félórán át 
folytonosan és erősen, azután tedd félre. Félóra ~úlva szűrj 
le óvatosan egy 20D cm"-e.s Erlenmeyer-féle ·tombikba a meg
tisztult aetheres folyadékból letakart tölcsérben 10 cm. átmé
rőjű redős szűrőpapiroson - melynek csúcsába egy pamat 
gyapotot tettél - 60 gm. folyadékot (ez 2 gm. kéregpornak felel 
meg), kösd össze a lombikot Liebig-hűtővel s párologtasd el az 
aetheres folyadékot szárazra. A még meleg lombikba önts 2-3 
cm' aethert s párologtasd újból óvatosan szárazra. A halvány
sárga kristályos maradékot old fel 30 cm 3 legtöményebb szesz
ben, tégy hozzá 1-2 csepp lakmoid-oldatot és önts az oldathoz 
kis részletekben annyi tizednormal sósavat, hogy az oldat kékes
zöld színe éppen barnás-vörösre változzék. A tizednormal sósav
ból legalább is 3·8-4·0 cm' fogyjon el. 

E meghatározásból visszamaradt folyadékból végy 20 cm'-t, 
önts hozzá 10 .~m' vizet s pároiogtasd le vízfürdőn üvegcsészé
ben 5 cm'-re. Onts a folyadékhoz még 5 cm" vizet s miután 
kis gyapotpamaton ál> hengerüvegbe szűrted, tégy hozzá o·s gm. 
Seignette-féle sót. Melegítsd a folyadékot 5 percig vízfürdőn, 
azután tedd félre. A folyadékból néhány óra múlva kristályok 
válnak ki, amelyekről öntsd le óvatosan a folyadékot, azután 
öblítsd le a kristályokat két ízben 2-3 cm' vízzel és oldjad fel 
5 cm' vízben, melyet előzőleg néhány csepp higított kénsavval 
savanyítottál meg. Az oldat flureskál és 2 cm' chlóros víz és 
o·s cm' ammonia hozzáadására élénk smaragd-zöld színt ölt. 

Chininum bisulfuricum. 
Sa11a!lJ'lÍ kénsavas c/zinin. 

e„ H„ N, 0„ H, so„ 7H, 0 = 548"4. 

Színtelen, hasábalakú kristálykák; nagyon keserli izű. Száraz 
levegőn mállik. Körülbelül 10 súlyrész vízben és 30 súlyrész 
szeszben oldható. 

Vizes oldata savanyú kémhatású és ha nem túlságosan 
tömény, kékes színben fluoreskál. Híg oldata chloros-víztől és 
ammonia-oldattól smaragdzöld színt ölt. Sósavval megsavanyított 
oldatában baryumchlorid-oldat fehér, poralakú csapadékot okoz. 
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Tömény kénsavval vagy tömény salétromsavval megnedve
sítve színét alig változtassa. Hígabb (1 : 50) vizes oldata ezüst
nitrat-oldattól ne zavarosodjék meg. Platina-lemezen hevítve, 
maradék nélkül égjen el. 

Oldj a készítményből kis lombikban 1 grammot 20 köb
centimeter vízben, azután hevítsd az oldatot forráspontjáig és 
csepegtess hozzá annyi (körülbelül 2 köbcentimeter) norma! 
nátronlúgot, míg a forráspontjáig hevített folyadék a nátronlúg 
utolsó cseppjétől éppen megzavarosodik. A lombikot állítsd 15° hő
mérsékű vízbe és az idegen china-alkaloidákra való vizsgálás! végezd 
a továbbiakban úgy, mint azt a kénsavas chininnél leírva találod. 

Oldj 0·274 gramm savanyú kénsavas chinint 10 köbcenti
meter lepárolt vízben és tégy az oldathoz 10 köbcentimeter O·l 
norma! baryumchlorid-oldatot; a csapadékról forralás után leszűrt 
tiszta folyadék két részre osztva, baryumchlorid-oldattól, illetőleg 
higított kénsavtól legfeljebb megzavarosodjék, de benne csapadék 
11e keletkezzék. 

Jól záró üvegben tartsd. 

Chininum ferrum citricum. 
Citromsa<'as 1•as-c/1inin. 

Végy: kristályos citromsavat 
harminc gra1nmot. 30 

Oldd porcellán-tálban foglalt 
lepárolt vízben 

kétezer ötszáz grammban . . . 2500 
és tégy az oldatba 
vasport 

iizenöt grammot . . . . . . . 15 
Melegítsd a tálat vízfürdőn a hydrogen-fejlődés meg

sz(intéig. Szűrd meg a zöldes-barna oldatot papiroson 
s eredeti súlyára kiegészítve, párologtasd be lassan 
vízfürdőn 

száz grammra . . . . . 100 
Az ismét felmelegített vörösbarna folyadékban oldj fel 

gondosan elclörzsölve 
chinint 

hat gTan11not. 
5* 
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öntsd ki a szirupsűrű folyadékot vékony rétegben s szá
rítsd meg enyhe melegen. 

Átlátszó, vörösbarna színii, könnyen porrá dörzsölhető lemez
kék. Íze összehúzó és keserii. Vízben lassan, de minden arányban, 
szeszben csak kissé oldható. 

Néhány csepp sósavv~l megsavanyított oldatában (1: 1000) 
egy két csepp ferryciankalium-, valamint ferrocyankalium-oldat 
kék csapadékot okoz. 

1 grammnyi próbája salétromsavval átnedvesítve, a kiszárítás 
és kiizítás után legalább 0·3 gramm tiszta ferrioxydot hagyjon. 
100 súlyrészében 9--10 súlyrész chinint tartalmazzon, amiről 

következőleg győződj meg: 
Oldj a készítményből 3 grammot Erlenmayer-lombikban gyön

gén 111elegítve 12 gram1n vízben. Tégy az oldathoz 60 gram111 
aethert, 6 köbcentimeter 10°',-os ammonia-oldatot és rázd az 
elzárt lombikot 5 percig erősen. Negyedóra múlva mérj le a 
megtisztúlt aetheres rétegből pontosan megmért lombikba 40 
grammot ( = 2 gramm készítmény), azután párologtasd el az aethert 
s szárítsd meg a maradékot 100°-on. A tiszta-fehér színű maradék 
súlya legal<íbb 0·1s-0·20 gramm legyen s a chinin jellemző 

sajátságait 1nutassa. 
Sötét szín(i üvegben tartsd. Az oldhatatlanná vált készít

ményt ne haszmíld. 

Chininum hydratum. 
C!tinin hydra t, dzin in. 

C„ H„ N, 0,, 3H, 0 = 378'2. 

fehér, laza, kristályos por; íze keser(i, kémhatása kissé lúgos. 
Melegítéskor 57°-on olvad, azután kristályvizet veszítve meg
szárad; a víztől mentes chinin 175°-oo olvad. Vízben alicr oldódik· 

b ' 

6 súlyrész szeszben, 5 súlyrész chloroformban 'és 20 súlyrész 
aetherben oldható. 

Ha a chininhydratból néh<íny centigrammnyit 1 cseppnyi 
kénsavval 10 köbcentimeter vízben oldasz, az oldat chloros-víz 
hozzáelegyítése utfo ammonia-oldattól megzöldül. Híg szeszszel 
készült oldata az érzékeny vörös lakmusz-papirost megkékíti. 

' 
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Tömény kénsavval vagy salétromsavval készült oldata csak
nem színtelen legyen. Platina-lemezen hevítve, bár lassan, de töké
letesen égjen el. 

Oldj 0·5 gramm chininhydratot éppen elegendő mennyiségű 
{körülbelül 0·5 köbcen timeter) kénsavval kis lombikban 20 köb
cen timeter forró vízben, azután csepegtess az oldathoz annyi 
(körülbelül 1 ·5 köbcentimeter) norma! nátronlúgot, míg a forrás
pontjáig hevített folyadék a nátronlúg utolsó cseppjétől éppen 
megzavarosodik. A lombikot állítsd 15° hőmérsék(i vízbe és az 
idegen china-alkaloidákra való Yizsgálást végezd a továbbiakban 
úgy, mint azt a kénsavas chininnél leírva találod. 

Chininum hydrochloricum. 
Sósavas; c!zinin. 

C,,H,.,N,O„ HCI, 2 H,O = 396·7. 

fehér, selyemfényii, tlialakú, többnyire gomo!yokká össze
tapadó krist?.lykák; nagyon keserű iz(í. Vizes oldata semleges 
kémhatású és nem fluoreskál. Körülbelül 35 súlyrész vizben, 3 
súlyrész szeszben és 9 súlyrész chloroformban oldható. 

Kénsavval megsavanyított híg vizes oldata kék színben fluores
kál. Öt köbcentimeter híg (1: 500) vizes oldatához 1 köl:!centimeter 
chloros-vizet, majd ugyanannyi ammonia-oldatot elegyítve, a folya
dék smaragd-zöld színt ölt. Salétromsavval megsavanyított vizes 
oldaüíban ezüstnitrat-oldat fehér túrós csapadékot okoz. 

Tömény kénsavval vagy tömény salétromsavval megnedve
sítve, színét alig vfüoztassa. Vizes oldata baryumchlorid-oldattól 
ne zavarosodjék 1neg·, kénsavtól pedig nyo1na se legyen a zava
rosod<ísnak. Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 

Oldj kis lombikban egy gramm sósavas chinint 20 köb
centimeter meleg lepárolt vízben; a folyadékhoz elegyíts rázo
gatás közben elyan oldatot, a melyet 0·5 gramm kristályos 
natriumsulfátból és 5 köbcentimeter vízből készítettél. A lombikot 
állítsd azután 15° hőmérsékű vízbe és az idegen china-alkaloi
d~íkra való vizsgálást végezd a továbbiakban úg·y, an1int azt a 
kénsavas chininnél leírva találod. 

Oldj 0.397 gramm sósavas chinint néhány cseppnyi higí
tott salétromsavval 10 köbcentimeter lepárolt vízben, majd tégy 
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az oldathoz 10 köbcentimeter, 0·1 norma! ezüstnitrát-oldatot; 
a felforralás után a csapadékról leszűrt tiszta folyadék két részre 
osztva, ezüstnitrat-oldattól, illetőleg higított sósavtól legfeljebb 
megzavarosodjék, de benne csapadék ne keletkezzék. 

Chininum sulfuricum. 
l(énsava s cliinin. 

(C„H„N,O,),H, SO.,, 8H,O = 890·6. 

Igen finom, hajlékony, gombolyokká összetapadó selyem
fényű, nagyon keserű ízű, tűalakú kristálykák; száraz levegőn 
mállik. Körülbelül 800 súlyrész hideg és 25 súlyrész forró víz
ben, 90 súlyrész hideg és 6 súlyrész forró szeszben oldható'. 
Vizes oldata semleges kémhatású. 

Kénsavval megsavanyított vizes oldata kék színben fluoreskál. 
Öt köbcentimeter telített vizes oldatához 1 köbcenlimeter chloros
vizet, majd ugyanannyi ammonia-oldatot elegyítve, az smaragd
zöld színt ölt. Sósavval készült oldatában baryumchlorid-oldat 
fehér, poralakú csapadékot okoz. 

Vizes oldata ferrichlorid-oldat egy cseppjétől se kékes, se 
ibolya-színt ne öltsön. Salétromsavval megsavanyított oldata 
ezüstnitrat-oldattól se zavarosodjék meg. Tömény kénsavval vagy 
tömény salétromsavval megnedvesítve, szinét alig változtassa. 
Platina-lemezen hevítve maradék nélkül égjen el. 

Egy gramm kénsavas chinin 2 térfogat chloroformból és l 
térfogat absolut alkoholból készült elegy 7 köbcentimeterében 
40-50°-ra való melegítéskor mihamarább maradék nélkül oldód
jék; ez oldat kihülés után is tökéletesen átlátszó maradjon. Egy 
gramm kénsavas chinin 100°-on szárítva, súlyából 0·162 grammnál 
többet ne veszítsen. Az így megszárított kénsavas chinint rázogasd 
kémlőcsőben 15 köbcentimeter meleg lepárolt vízzel, majd állítsd 
a kémlőcsövet 15° hőmérsékű vízbe. Két óra elteltével, miközben 
a kémlőcső tartalmát gyakrabban összerázogattad, szűrd le a 
15° hőmérsékií folyadékot üvegtölcsérbe tett kis vattapamaton. 
A szűredékhez elegyíts !assankint vele egyenlő térfogatú 10°fo-os 
ammonia-oldatot; az eleintén kivállott csapadéknak az ammonia
oldat utolsó részletének hozzáelegyítésekor tökéletesen fel kell 
oldódnia. 
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Oldj 0·445 gramm kénsavas chinint néhány cseppnyi higított 
sósavval 10 köbcentimeter lepárolt vízben, majd tégy az oldathoz 
10 köbcentimeter 0·1 norma! baryumchlorid-oldatot; a csapadék
ról forralás után leszűrt tiszta folyadék, két részre osztva, baryum
chlorid-oldattól, illetőleg higított kénsavtól legfeljebb megzavaro
sodjék, de benne csapadék ne keletkezzék. 

Jól záró edényben tartsd. 

Chininum tannicum insipidum Rozsnyay. 
Rozsnyay-jéle íztelen csersavas c/linill. 

Végy: kénsavas-chinint 
negyven grammot . . . . . 40 

oldjad 
lepárolt vízben 

ezerkétszáz grammban . . . 1200 
annyi 
higított kénsavval 
a mennyi a tökéletes feloldásra elegendő, legfeljebb 

hatvanhét grammal. . . . . 67 
A megszűrt oldathoz folytonos kevergetés közben 

elegyíts Iassankint olyan oldatot, a mely 
csersavból 

nyolcvan grammból. 
és 

80 

lepárolt vízből 
ötszázhatvan grammból . . . 560 

készült. Ezután folytonos kevergetés közben önts 
még a keverékhez olyan oldatot, a melyet 
csersavból 

húsz grammból . . 20 
lepárolt vízből 

háromszázhúsz grammból. 320 
és 
ammonia-oldatból 

húsz grammból . . 
készítettél. A csapadékot 12 óra multán 
vászonszűrőre és öblítsd le 
lepárolt vízzel 

20 
gyűjtsd 

négyszáz grammal . . . . . 400 
azután gyöngén sajtolva, szabadítsd meg fölösleges vizétől. 

\ 
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• 

A kisajtolt csapadékoi 
lepárolt vízzel 

kétszáz grammal . . . . . . 200 
1nelegítsd 111indaddig·, míg· áttetsző, sárgás, gyantaszerü 
tön1eggé olvadt; ezt szárítsd meg langyos n1eleg helyen 1 

majd dörzsöld finom poi-rá. 
Sárgaszínű, íztelen por. Vízben csaknem oldhatatlan; 40 

·súlyrész szeszben oldódik. 
Szeszes oldata ferrichlorid-oldattól kékes-fekete színt ölt. Ha 

késhegynyi csersavas chinint néhány köbcentimeter nátronlúggal és 
tisztított aetherrel összerázasz, majd a különvált aetheres-oldatból 
egy köbcentimetert 10 köbcentimeter vízzel elegyítesz, e folya

dékkal a thalleiochin-reactiót végezheted. 
Ha 1 gran1111 csersavas chinin t 100°-on tökéletesen 111egszá

rítasz, a súlyveszteség 0·.1 gra111111nál kevesebb legyen. Leg·alább 
_25°,:'

0 
chinint tartahnazzon. Ennek n1egüllapítása vég·ett rázogass 

a készítményből 2 grammot 100 köbcentimeteres bedugaszolt orvos
ságos üvegben 40 köbcentimeter tisztított aetherrel és olyan közön
ség·es hön1ér.sékű tö1nény nátronlúgg·al, 111ely 10 gra1nn1 natriu111-
hydroxydból és 20 köbcentimeter vízből készült. félóra múlva, 
miközben az üveg tarlalmát több ízben jól összeráztacl, a különvált 
aetheres-oldat 20 köbcentimeteres részletét szárítsd be megmért kis 
üvegcsészében. A 100°-on megszárított maradék súlya legalább 0·25 
gramm legyen. E maradékot olcljad 10 cseppnyi kénsavval 10 köb
centimeter forró vízben és csepegtess a kis lombikba öntött forró 
folyadékhoz annyi (körülbelül 1 köbcentimeter) norma! nátronlúgot, 
míg a forráspon tjáig hevített folyadék a nátronlúg utol só cseppjétől 
éppen megzavarosodik. A lombikot állítsd 15° hőmérséklí vízbe és 
az idegen china-alkoloidákra való vizsgálást végezd a továbbiakban 
úgy, a mint azt a kénsavas chininnél leírva találod. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 

-\~ Chloralum hydratum. 
Cliloralliydmt. 

CCI, . CHO. H,O = 165·-!. 

Színtelen, átléiiszó kristálykák; szaga sajátság·os, g)1engén 
szúrós; íze kesernyés-csípős. Vízben, szeszben és aetherben bősé
gesen oldódik. Melegítve 5S0·on olvad. 

r 
ll , 
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Vizes oldata nátronlúggal összerázva, tejszerűen megzava
rosodik; e zavarosodás csakhamar el tünik és a kivállott chloro
form az edény alján gyülemlik meg'. 

Oldata ne legyen savanyú kémhatású és ne zavarosod
jék meg ezüstnitrat-olclattól. Hevítéskor tökéletesen illanjon el 
a nélkül, hogy meggyújtható gőzt fejlesztene. Ha 0·5 gramm 
chloralhydratot 5 köbcentimeter tömény kénsavval rázogatsz, 
zavaros keverék keletkezik, majd színtelen olajszerlí folyadék 
gyülik össze a kénsavon: a kénsavnak e próbájával még egy 
óra múltán is színtelennek kell maradnia. Fél gramm chloral
hydrat néhány köbcentimeter tömény salétromsavval felforralva, 

vörösbarna g·cizt ne fejleszszen. 
Jól züró, sötétszínii üvegben óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 3 gran1111. 
Legnagyobb napi adagja: 6 gra1n111. 

-l~ Chloroformium ad narcosim. 
Altatáshoz pa/ó clilor~form. 

CHCI, = 119·4. 

A közönséges chloroformhoz hasonló sajátságú, szennyezé
sektől tökéletesen mentes készítmény: fajsúlya 1 ·485-1 ·489; forrás

pontja 61-620. 
Ha a készítményből 10 köbcentimetert kis üvegcsészében 

közönséges hőmérséken elpürologtatsz, elpárolgása közben a 
chloroformétól különböző szag érezhető ne legyen és utoljára 
elillanó. része se legyen idegen szagú; a csészében maradékot 
ne hagyjon. Vele egyenlő térfogatú vízzel összerázva, azt a leg
kevésbbé se tegye savanyú kém hatásúvá; a vizes o1dat néhány 
cseppnyi ezüstnitrat-oldattól ne változzék, vagy pedig csak alig 
észrevehetően zavarosodjék meg. Igen híg (!: 1000) kaliumjodicl
oldattal összerázva, még halvány rózsaszínt se öltsön. Ha tömény 
kénsavval kiöblített kis üvegdugós palackban 10 köbcentimeter 
altat~shoz való chloroformot egyenlő térfogatú tömény kénsavval 
rtízogatL,~:-i.J,}<énsav eg·y óra n1úlva is tökéletesen színtelen 111aradjon. 

Jól záró, sötétszínii, 100 grammot tartalmazó palackokban, 

hiivös helyen, óvatosan tartsd. 
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+ Chloroformium ad usum externum. 
Killső használatra rnló chlorojorm. 

CHCI, = 119·4. 

Színtelen, atlátszó, sajátságos szagú, édeses ízű, illó folya
dék. Vízben alig oldódik; szeszszel, aetherrel és zsíradékokkal 
elegyíthető. fajsúlya 1 '485-1 ·489, forráspontja 61-62'. 

A tenyérről gyorsan elpárologjori: elpárolgás közben ne 
áraszszon a chloroformétól különböző fojtó szacrot úgyszintén 

.„ b ' b 
utolpra elillanó része se legyen idegen szagú. Vele egyenlő tér-
fogatú vízzel összerázva, térfogata alig változzék; e próbánál az 
elkülönödött víz ne legyen savanyú kémhatású és ezüstnitrat
oldattól legfeljebb csak kissé zavarosodjék meg. Kaliumjodid
oldattal rázogatva, ne váljék rózsaszínűvé. Egyenlő térfocratú 
'.?mény kénsavval rázogatva, a kénsav legföljebb alig színe~ed-
1ek meg. 

Jól záró, sötétszínű palackban, hűvös helyen, óvatosan tartsd. 

Cinae flores. 

Cina-virágok. 

A turkesztáni Artemisia Cína Beig rCompositae) még zárt 
virágfészkei 3--4 mm. hosszúak s 1-1 ·5 mm. szélesek, gyön
gén fénylők, zöldes-sárgák vagy világos fakó-barnák, hosszasan 
tojásidomúak, mindkét végükön hegyesek s 10-20 fedélcserépsze
rűen egymásra boruló fészekpikkelylyel vannak borítva, melyeken 
belül 3 - 6 csöves, hímnős virágbimbó foglal helyet. A fészek
pikkelyek hosszúkásan vagy szélesebben tojásalakúak s mikros
k?~pal .nfave, -~·a.jtuk számos szájnyílás, sárgás és gömbölyű fejjel 
b1ro mmgyszorok s hosszú, vékony, kacskaringós, ostoros, ecry-
sejtli szőrök láthatók. "' 

A virágok szaga aromás, jellegző, íze nem kellemes keser-
~~ hűtő. ' 

A nagyobb méretű úgynevezeit berber cina ne használtassék. 
Az árú ne legyen levelekkel, levélnyelekkel, virácrkocsányok törme-
lékével szennyezve. "' 

• 
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(:innamomi cortex. 
Falu{j. 

A déli Chinában és Cochinchinában tenyész!ett Cinnamo
mum Cassia Blame (lauraceae) fájának kérge, melyet a tőből 
levágott 6-10 éves fának néhány cm. vastag ágairól, esetleg a 
_ le.~ágott fa tuskójának tőhajtásairól hámoznak le. A parái/,1któl 
hianyosan megfosztott kéregdarabok 30-50 cm. hosszú csövekké 
vagy félcsövekké vannak összegöngyölödve, vastagságuk 1-3 
mm. és kiegyenesítve 2-6 cm. szélesek, kívül-belül egyformán 
világos vörhenyesek vagy sárgás-barnák, néha sötétes barnák; 
belső felszínük sírna; törésük sírna vagy kissé fogazatos; kézi 
nagyítóval a haránt törési felületen, a kéregszövet közepétől kissé 
kifelé, világos csík látható, melyet kősejtcsoportok alkotnak. Íze 
csípős, fanyar, nem nyálkás, szaga erős, jellemzetes. Mikroskop
pal vizsgálva, legkívül olykor a para is látható, melynek küiső 
sejtjei vékonyfalúak, belső sejtjei pedig kősejtsze'rűek; ,,az elsőd
leges kéreg vékonyfalú, vörös-barna színanyagot tartalmazó paren
chymsejtjei közt elszórtan számos kősejt és néhány nyálkasejt 
látható; belső határán egy majdnem zárt s parenchyma által 
csak itt-ott áttört kősejtréteg van. A kősejtek keresztmetszeten 
ezüstös fényűek, gödörkések, közöttük, kivált külső oldalukon, 
háncsrostok kisebb csoportjai láthatók. A háncsb\111 majdnem 
kivétel nélkül kétsoros bélsugarak vannak, melynek sejtjeiben 
elszórtan sóskasavas calcium-tűk láthatók; a parenchyma sej!jei 
közt nagyobb nyálkasejtek, valamivel kisebb, de nagyszámú illó
olajsejtek, itt-ott egyesével vagy legfeljebb hármasával álló 
háncsrostok, nemkülönben egyes kősejtek, végül összeesett rosta
csövek vannak. A háncsrostok körülbelül 0·5-0·7 mm. hosszúak 
s legnagyobb vastagságuk o·03-0·04 mm. 

Citri pericarpium. · 
Citromhéi. 

A melegebb mérsékelt égövben, különösen Déleurópában 
tenyésztett Citrus Limonum (R.isso) ffook fii. ( R.utaceae) éÍelt, friss 
gyümölcsének külső, sárga és a külső felületen a behorpadt 
váladéktartók helyének megfelelően gödrös, illatos, keserű ízű 
héjja, melyet spiralis, körülbelül 2 mm. vastag szalagokban 
hámoznak le s óvatosan szárítanak meg. 
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-!~-!· Cocainum hydrochloricum. 
Sósavas cocain. 

C"H„NO„ HCl = 339·6. 

Színtelen kristálykák. Kesernyés ízií és a nyelvet múlékonyan 
érzésteleníti. Kürülbelül 0·5 súlyrész vízben oldható; vizes oldata 
semleges kémhatású. Hevítve 183' közelében olvad. 

Hígabb oldatában kaliumjodidos jód-oldat vörös-barna csa
padékot, töményebb oldatában pedig kaliumhypennanO'anat-oldat 
ibolyaszínű kristályos csapadékot okoz. Ha vele egy~nlő súlyú 
mercurochloriddal készült keverékét vízzel megnedvesítve clörzsöl
g·eted, az lassankint 111egszürkül. Ha ké111löcsöbe 0·1 gTan1111 só
s~vas„ co.caint és 1 köbcentimeter tömény kénsavat téssz, majd a 
kemlocsovet 10 percre forró vízbe mártod, azután a Jehiitöli 
oldathoz óvatosan 5 köbcentimeter vizei elegyítesz, a kellemes 
illatú folyadékból kihliléskor kristályos benzoesav válik ki. Öt 
százalékos vizes oldatának 1 köbcentimeteres részletéhez néhány 
cseppnyi mercurichlorid-oldatot elegyítve, fehér, pelyhes csapadék 
keletkezik. Salétromsavval megsavanyított vizes oldatában ezüst-
nitrat-oldat fehér, túrós csapadékol okoz. · 

Tömény kénsavban vagy tömény salétromsavban színtelenül 
o!dódjék. Ha 0:1 gramm sósavas cocain\ 5 köbcentimeter lepárolt 
vtzben oldasz es az oldathoz 5 cseppnyi kén3avat és két cseppnyi 
0·1 norma! kaliumhypermanganat-oldatot elegyítesz, a folyadék 
félóra múlva is rózsaszínü legyen. A készítmény 100°-on szárítva 
súlyából 1-20!,-nál többet ne veszítsen. Platina-lemezen hevítve' 
maradék nélkül égjen el. ' 

. Oldj .0·340 gramm sósavas cocaint 10 köbcentimeter lepürolt 
v1zben, maid tégy a néhány cseppnyi salétromsavval megsavanyítolt 
ol_dat!1oz. 10 l~ö~centimeter 0·1 norma! ezüstnitrat-oldatot; a csapa
dekrol osszerazas és felmelegítés után lesziirt tiszta folyadék két 
részre osztva.__ sósavtól, illétőleg ezüstnitrat-oldattól legfeljebb 
megzavarosodiek, de csapadék benne ne kelelkezzék. 

Igen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·03 gra111111. 

Legnagyobb napi adagja: 0·15 gran1111. 
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-i·-l· Codeinum hydrochloricum. 
Sósa!'as codein, sósai•a s metlzylmo17;/zi11. 

C„ H10 (CH:;) NO,„ HCI, 2H,O = 371 ·7. 

Színtelen, keserli ízű kri3tálykák. Körülbelül 25 súlyrész 
hideg és 1 súlyrész forró vízben olclóclik. Vizes oldata sem.leges 

kémhatású. 
Ha 10 köbcentimeter tömény kénsavhoz egy cseppnyi tiz

szeresen higított ferrichloricl-oldato~. elegyítesz és e folyadékban 
0·05 gramm sósavas codeint oldasz, az oldat enyhe ,melegítéskor 
kékes ibolya-színt öli. Néhány köbcentimeter 0·1 norma! kaliumbi
jodat-olclatban 0·05 gramm sósavas codeint oldva. az oldat melegí
téskor is színtelen marad. A készítményből 0·1 grammot 5 köb
centimeter vízben oldva és az oldathoz 5 cseppnyi norma! nátron
lúgot elegyítve, a folyadékból összeréízás után n1ég egy óra 111ulva 
sem válik ki csapadék. 

Tömény kénsavban színtelenül oldódjék. Vizes oldatából 
(1: 25) néhány köbcentimeter 1 csepp ferrichlorid-oldattól még 
halvány kékes színt se öltsön és sósavval 1negsavanyítva, baryun1-
chlorid-oldattól ne zavarasodjék meg. Platina-lemezen hevítve, 
maradék nélkül égjen el. 

Oldj 0·372 gramm sósavas codeint 10 gramm lepárolt vízben 
és tégy az oldathoz néhány cseppnyi salétromsavat és 10 köb
centimeter 0·1 norma! ezüstnitrat-oldatot; a csapadékról össze
rázás és felmelegítés után lesz(irt tiszta folyadék két részre osztva, 
sósavtól, illetőleg ezüstnitrat-oldattól legföljebb megzavarosodjék, 
de benne csapadék ne keletkezzék. 

Igen óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·05 gTan1m. 
Legnagyobb napi adag·ja: o·JO gran11n. 

-;- Coffeinum. 
Coffcin, trimct f(l'lxanl !tin. 

C;H,0N.,02 , H,O = 212·1. 

fehér, tüalakú, selyemfényií, kesernyés izií kristálykák; 
80 súlyrész hideg és 2 súlyrész forró vízben, körülbelül 50 súly
rész szeszben és 9 súlyrész chloroformban oldható. Vizes oldata 
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semleges kémhatású.· Kémlőcsőben óvatosan hevítve, maradék. 
nélkül felszállad. 

Ha O·l gramm coffeint 10 köbcentimeter chloros vízben 
oldasz és az oldatot vízfürdőn beszárítod, az sárgás-vörös maradékot 
hagy, mely ammonia-oldattal megnedvesítve, bibor-vörös színt ölt. 
A coffein vizes oldatában csersav-oldat halvány sárgás színű s 
a kémlőszer fölöslegében oldható csapadékot okoz. 

Vizes oldata kaliumjodidos jód-oldaltól ne zavarosodjék 
meg. másik próbája pedig néhány cseppnyi ammonia-oldattal 
elegyítve, színtelen maradjon. Tömény kénsavban, úgyszintén 
tömény salétromsavban színtelenül oldódjék. Platin:-lemezen 
hevítve;, maradék nélkül égjen el. 

Ovatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·3 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 1 ·o gramm. 

+ Coffeinum citricum. 
Citro111sa11as coffein. 

Végy: Kristályos citromsavat 

Oldd fel porcellántálban foglalt 
lepárolt vízben 

s tégy hozzá 
coffeint 

tiz grammot . 

húsz grammban 

10 

20 

tíz grammot. 1 O 
Párologtasd az oldatot vízfürdőn szárazra és a maradékot 

dörzsöld porrá (V). 
fehér, szagtalan, savanyú és egyidejűleg keserű ízű por. 

Hevítve előbb megolvad, azután meggyullad s megmérhető maradék 
nélkül ég el. Vízben és szeszben könnyen oldható. 0·04 gramm 
citromsavas coffeinnek 10 köbcentimeter meszes vízben való 
oldata főzéskor megzavarosodik, de kihűléskor újra megtisztúl. 
0·1 grammnyi próbája 2 köbcentimeter chlóros vízzel vízfürdőn 
bepárologtatva, sárgás-vörös maradékot hagy, mely egy-két csepp 
ammonnia-oldattal megnedvesítve biborvörös színt ölt. 

Oldj a készítményből kisebb választó-tölcsérben 1 ·o grammot 
10 köbcentimeter vízben; önts az oldathoz 10 köbcentimeter 
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chloroformot s rázd a keveréket pontosan 5 percig. A megtisztult 
chloroformos oldatot bocsásd le pontosan megmért lombikba és 
ismételd meg e műveletet két ízben 10, illetőleg 5 köbcentifueter 
chloroformmal. A lombikban egyesített chloroformos oldatot -
a lombikot Liebig-hűtővel összekötve - párologtasd vízfürdőn 
szárazra s a maradékot szárítsd 100°-on állandó súlyig. A maradék 
súlya l_egalább 0·48 gramm legyen. 

Ovatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0"6 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 2·0 i;ramm. 

·+ Coffeinum natrium benzoicum. 
Coffeines benzoesavas natrium. 

Végy: benzoesavas natriumot 
tíz grammot . 

Oldd fel porcellániálban foglalt 
lepárolt vízben 

és tégy hozzá 
coffeint 

húsz grammban . . . . 

10 

20 

tizenegy grammot . . . 11 

Párologtasd az oldatot vízfürdőn szárazra és dörzsöld a 
maradékot porrá 1 V). 

fehér, szagtalan, keserű ízű por. 2 súlyrész vízben köny
nyen, szeszben nehezen oldható. 

Vizes oldatában (1 : 10) egy csepp ferrichlorid-oldat hús
színií csapadékot okoz, mely sósavban oldható. Sósavas oldata 
platina-dróton beszárítva, a színtelen lángot fényes sárgára festi. 
0·1 grammnyi próbája 2 köbcentimeter chloros vízzel bepárolog
tatva, sárgás-vörös maradékot hagy, mely egy-két csepp ·,",.mmo
niával megnedvesítve, bibor-vörös színt ölt. 

Oldj a készítményből kisebb választó-tölcsérben eo·y aram-"' "' mot 10 köbcentimeter vízben; mérj az oldathoz egy köbcenti-
meter ötször norma! mítronlúgot s határozd meg coffein-tartal
mát úgy, miként azt a citromsavas coffeinnél leírva találod. 

A 100°-on megszárított maradék súlya legalább 0·4s gramm 
Jegyen. 
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Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: o·6 gm. 
Legnagyobb napi adagja: 2·0 gm. 

~;- Coffeinum natrium salicylicum. 
Coffeines sa!i~;·/sal'Gs natrium. 

Végy: salicylsavas natriumot 
tíz grammot . 10 

oldd fel parcellán tálban foglalt 
lepárolt vízben 

s tégy hozzá 
col'feint 

húsz gra1nmban 20 

tizenegy grammot. . 11 
Párologtasd vízfürdőn szárazra és dörzsöld porrá (V). 
fehér, szagtalan, keserű, de édeskés utóízű por. 2 súlyrész 

vízben könnyen, szeszben nehezen oldható. 
Vizes oldata (1 : 1 OOO) egy csepp ötszörösen hígított ferri

chlorid-oldattal elegyítve, előbb sötét ibolya-színű, később veres 
lesz, Sósavas oldata platina-dróton beszárítva, a színtelen lángot 
fényes sárgára festi. 0·1 grammnyi próbája 2 köbcentimeter 
chlóros vízzel bepárologtatva, sárgás-veres maradékot hagy, mely 
egy-két csepp ammoniával megnedvesítve, bíbor-veres színJ ölt. 
Oldj a készítményből kisebb választó-tölcsérben egy grammot 
10 köbcentimeter vízben; mérj hozzá 1 köbcentimeter ötször 
norma! nátronlúgot s határozd .meg coffein-tartalmát úgy, miként 
azt a citromsavas coffeinnél leírva. találod. A 100°-on megszárí
tott maradék súlya legalább 0·48 gramm legyen. 

Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·6 gm. 
Legnagyobb napi adagja: 2·0 gm. 

~l- Colchici semina. 
Kikiricsrnag. 

A nálunk nedves réteken vadon tenyésző Colchicum autum
nale L. (liliaceac) - őszi kikirics - juniusban vagy juliusban 
gyüjtött magvai. Az érett száraz magvak gömbölyűek, néha kissé 
megnyúltak, 2-3 mm. átmérőjCiek, halvány-barnák, egész barna-

1 
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feketék, felületük finoman gödrös vagy finoman ráncos. A köldök
zsinór csőszerű maradványa jól látható. 5-7 vékonyfalú, össze
esett sejtsorból álló maghéj köríti a szürke és vastagfalú, kerek, 
gödörkés, zsírcseppekkel s proteinszemecskékkel telt sejtekből álló 
magfehérjét s a körülbelül 0·5 mm. hosszú csirát. A mag frissen 
gyűjtve ragadós. 

lze igen keserű, csípős. Évenként újítsd meg. Óvatosan 
tartsd el. 100 rész legalább 10 rész szeszes kivonatot adjon. 

Collemplastra. 
l(aucsuk-tapaszok. 

Keményítetlen, sűrű, sírna gyapotszövetek (úgynevezett shir
!ing, batiste vagy színes crelonne), melyeknek egyik felületére 
si!_l1ulékony, jól tapadó, de a bőrről könnyen eltávolítható tapasz
réteg van felkenve. A sima felületű és bágyadt fényű tapaszréteg 
keményített mull-szövettel van betakarva. 

A kaucsuk-tapaszok alapanyagát a következő két készítmény 
alkotja: 

1. Corpus ad collemplastra. 

Alapanyag. 

Végy: fenyőgyantát (lV) 
melyet előbb 50° hőmérséken szárítottál meg, 

Tedd tágas vascsészébe s 
olvaszd össze 

negyvenöt grammot 
szabad tűzön kevergetve, 

vízmentes lanolinnal 
tizenöt grammal . 

a félig kihűtött elegyhez keverj részletenkint 
benzint 

hatvan grammot . 
a tökéletes oldás után szűrd meg az elegyet s tégy 
hozzá még annyi benzint, hogy annak súlya 

száz gramm ..... 
legyen. 

6 

45 

15 

60 

100 
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2. Solutio resinae elasticae. 
Kaucsuk-oldat. 

Végy: apróra metélt kaucsukot 
harminc grammot . . . . . . 30 

Tedd elzárható szélesszájú üvegbe s gyakrabban rázo
gatva, oldjad fel 
benzinben 

kétszázhetven grammban . . . 270 
Sűrii pépes folyadék, melyben oldatlan kaucsuk vagy szeny

nyezés ne legyen. 
Úgy az alapanyagot, mint a kaucsuk-oldatot csak szükség 

esetén készítsd. 
A kaucsuk-tapaszok készítésekor különben mindazon szabá

lyokra ügyelj, melyeket a tapaszokról szóló fejezetben leírva találsz. 
A kaucsuk-tapaszokat közepes hőmérsékű száraz helyen, 

dobozokba elzárva tartsd. 

Collemplastrum Zinci oxydati. 
Zinkoxydos kaucsuk-tapasz. 

Végy: zinkoxydot (Vl) 
százhuszonkét grammot 122 

irisz gyökértörzs-port (Vl) 
huszonegy grammot. . 21 

szitálva keverd össze s dörzsöld el a porkeveréket 
vízfürdőn előbb megömlesztett 
vízmentes lanolinnal 

majd 
alapanyaggal 

hetvenkét, grammal . . . . . 72 

száz gra1nn1al. 
azután tégy hozzá részletekben 
kaucsuk-oldatot 

100 

háromszáz grammot. . . . . 300 
és keverd, míg a tapasz teljesen egyneművé nem vált. 

A kész tapaszt hagyd 1 O percig befödött edényben, azután 
kend fel .szabály szerint szövetre s ézt kifeszítve, pormentes helyi
ségben szárítsd egy napig. A megszáradt tapaszréteget takard 
be keményített mull-szövettel. 

100 súlyrész felkent tapaszban 40 súlyrész zinkoxyd van. 

Collemplastrum adhaesivum. 
Kaucsuk ragasztó-tapasz. 

Végy: irisz gyökértörzs-port (Vl) 
huszonegy gra1nmot 

salicylsav-port (V) 
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21 

egy és egytized grammot 1 ·10 
szitálva keverd össze s dörzsöld el a porkeveréket 
gondosan 
alapanyaggal 

száz grammal . . . . . . . . 100 
azután tégy hozzá részletekben 
kaucsuk-oldatot 

háromszáz grammot . . . 300 
s keverd, míg a tapasz teljesen egyneművé nem vált. 

A kész tapaszt hagyd 10 percig befödött edényben, azután 
kend fel szabály szerint szövetre és ezt kifeszítve, pormentes helyi
ségben szárítsd egy napig; a megszáradt tapaszréteget takard be 
keményített mull-szövettel. 

Collemplastrum saponato-salicylatum. 
Kaucsuk salicyl-szappan tapasz. 

Végy: irisz gyökértörzs-port (Vl) 
húsz grammot . 

orvosi szappanport (VI) 
hat és fél grammot. 

salicylsav-port (V) 

20 

6"50 

tizenhárom grammot 13 
szitálva keverd össze s dörzsöld el a porkeveréket 
gondosan 
alapanyaggal 

száz grammal . . . . . . 100 
azután tégy hozzá részletekben 
kaucsuk-oldatot 

háromszáz grammot . . . 300 
és keverd, míg a tapasz teljesen egyneművé nem vált. 

A kész tapaszt hagyd 10 perdg befödött edényben, azután 
kend fel szabály szerint szövetre, s ezt kifeszítve, pormentes helyi-

6* 
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ségben szárítsd egy napig. A megszáradt tapaszréteget takard be 

keményített mull-szövettel. 
100 súlyrész felkent tapaszban 10 súlyrész salicylsav és 

5 súlyrész szappanpor van. 

Collodium. 
Kollodium. 

Cellulosa-nitrátoknak szesztartalmú aetherben való oldata. 
Csaknem színtelen, aetherszagú, szirup-sürüségű, közömbös kém
hatású folyadék. Vékony rétegben kiterítve és közepes hőmérséken 
elpárologtatva, színtelen hártyát hagy. 

Ha 5 grammos próbáját lapos porcelláncsészében 25°-ot 
meg nem haladó hőmérséken bepárologtatod, a maradékot pedig 
chlorcalcium fölött állandó súlyig száritod, annak súlya közelítőleg 
0·20 gramm legyen. 

Tűzveszélyes lévén, óvatosan, jól záró edényben tartsd. 

Collodium flexile. 
Hajlékony kollodiur.n. 

Végy: ricinus olajat 
egy grammot . . . . . . . . 1 

oldd fel 
collodiumban 

negyvenkilenc grammban . . . 49 
Sűrű, félig átlátszó, aetherszagú folyadék; elpárologtatva 

ruganyos hártyát hagy. 

Collyrium adstringens luteum. 
Összehúzó sárga szemvíz. 

Végy: chlorammoniumot 
ötven centigrammot . 

kénsavas zinket 
egy grammot és huszonöt centigrammot 

oldd 

0·50 

1·25 

lepárolt vízben 
kétszáz grammban . . . . . 200 

és önts az oldathoz kis részletekben kevergetve 
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kámforból 
negyven centigrammból 0·40 

és 
hígított szeszből 

húsz grammból 20 

készült oldatot, végül tégy hozzá 
sáfránt 

tíz centigrammot . . . . 0·10 
24 óra múlva szűrd meg papiroson. 

Átlátszó, sárgaszínű, kámforos szagú folyadék. 
Napfénytől megóva tartsd. 

rr Colocynthidis fructus. 
Sártök. 

A Citrullus Colocynthis Sclirader (Cucurbitaceae) Észak
afrikában, Délamerikában és Délspanyolországban, Syriában, Cyp
rusban tenyésztett egyéves kúszó növények külső, bőrszerű, sárga 
héjjától meghámozott, érett s megszárított gyümölcse. Gömbö
lyűek, körülbelül 8-10 cm. átmérőjűek, fehéres, könnyű, por
hanyós, laza szivacsos állományúak s a középen átmetszve, 3 részre 
hasadnak; minden hasíték két részre osztja a gyümölcs-üregek 
választófalait, melyeknek erős visszahajlása miatt a 200-300 
drb. mag úgy látszik, mintha ö rekeszbe volna elosztva. A haszná
latkor elvetendő magvak összenyomott tojásalakúak, fényesek, 
világos zöldes-sárgák. A használandó szivacsos szövet nagysejtű, 
gelhbszerű, vékonyfalú, durván gödörkés, légtartalmú parenchym
sejtekből áll, melyek között számos edény-nyaláb fut. Rosszul 
hámozott gyümölcs külső felületén a gyümölcshéj kősejt-réte
gének maradványai láthatók. Ize erősen keserű. 

100 rész legalább 30 rész szeszes kivonatot adjon. 
Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·3 gm. 
Legnagyobb napi adagja: 1 ·o gm. 

Colophonium. 
Hegedíigyanta. 

Különböző európai és északamerikai Pinus1ajok terpentin
jéből visszamaradó gyanta, ha azok terpentinolajuktól elpárolog
tatással megfosztattak. Világos-sárga vagy sárgás-barna, fölötte 
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törékeny, éles szélekkel bíró, kagylós törésű, üvegszerűen átlátszó, 
kézhez tapadó, hidegen szagtalan, vízfürdőben tiszta, de sűrű 
folyadékká megolvadó, erősebb, körülbelül 150' hévítésre elbomló 
és fehér, nehéz, aromás gőzöket bocsájtó tömeg. Szeszben, aether
ben, chloroformban, ecetsavban és nátronlúgban tisztán oldható. 

fajsúlya 1·01-1·00. 

Condurango cortex. 
Condurangó-kéreg. 

Valószínűleg a Marsdenia Condurango Reichenbach fii. (Ascle
piadaceae) Ecuadorban és Peruban a Cordillerák nyugati lejtőin 
vadon tenyésző kúszó cserjék törzsének és ágainak kéregdarabjai. 
Több cm. hosszúak, 1-3 cm. szélesek, 1-7 mm. vastagok, 
behajolt vagy egészen csöves darabok, melyeknek külső felülete, 
ha idősebb a kéreg, sötét barnás-szürke, egyenetlen, gödrös vagy 
négyszögletes pikkelyekre hasadozott; ha fiatalabb a kéreg, 
akkor világos-szürke s hosszant ráncos parával van födve; belső 
felszíne világos sárgás-szürke, hosszant rostos, érdes. A kéreg 
könnyen metszhető; az idősebbek törése szemcsés, a fiatalabbaké 
szálkás. Keresztmetszete sárga-barnán pontozott. 

Mikroskoppal nézve, a részint keményítőt, részint sóska
savas calciumból álló rózsácskákat tartalmazó parenchyma-szövetbe 
beágyazva számos kőse]tcsoport és tejnedvcsatorna látható. 
A bélsugarak 1-2 sorosak. Az elsődleges kéregben a peri-

. cambiumon belül hosszú háncsrostok vagy egyesével, vagy 
kisebb nyalábokban láthatók. 

A friss kéreg borsra emlékeztető szagú, a régi majdnem 
szagtalan; íze kesernyés. Megszűrt vizes kivonata fölhevítve meg
zavarosodik, de kihülve ismét megtisztul. 

Coriandri fructus. 
l(oríander. 

A Coriandrum sativum L. ( Umbellijerae) Déleurópában honos, 
nálunk tenyésztett egyéves növény teljesen érett és szárított, 
gömbölyű hasadó-termése 4-5 mm. átmérőjű, világos-barna vagy 
sárgás-vörhenyes, csupasz, 10 kigyózóan futó és lapos főbordától 
s ugyanannyi kiállóbb és egyenesen lefutó mellékbordától csíkos, 
tetején a bibeszál maradványával. A két termésfél az érintkezési 
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felületen bemélyedt s ugyanitt két-két sötétebben színezett illó
olajtartó látható. A háti oldalakon olajtartók nem láthatók. Szaga 
nem kellemetlen, íze édeses, fűszeres. 

Croci stigmata. 
Sáfrány. 

A Crocus sativus L. (!ridaceae) Kisázsiában s Oöröcrorszáuban 
b " 

honos és Európában sok helyütt, de különösen Spanyolország-
ban és Délfranciaországban tenyésztett növény bibéi, melyek a 
fonálalakú bibeszálon hármas számban láthatók s arról letépve 
és gondosan szárítva, összekúszált, laza halmazokat alkotnak. 

A bibék 2-3 cm. hosszúak, 3-4 mm. vastagok, merevek, 
meggörbültek vagy összekunkorodottak; vízzel fellágyítva őket, 
látható, hogy minden egyes bibe kicsiny s oldalán nyitott csővé van 
összecsavarodva, mely felső harmadán tölcséresen kiszélesedik 
és tetején fogazott, különben sírna. Színök fénylően sötét barna
vörös. Szaguk erős, jellegzetes és igen kellemes. lzük kesernyés, 
fűszeres, kissé csípős. 

Egy drb. bibe egy liter vizet néhány órai állás és többszöri 
összerázás után már jól láthatóan sárgára tud festeni. Ha a sáf
rány. porát porcellánlapon egy csepp tömény kénsavval megned
vesítjük, a porszemek körül előbb indiuókék udvar mutatkozik 

b ' 

mely szín később sötét violába, majd barna-vörösbe megyen át. 
100° C-nál szárítva, 12°Jo-nál több vizet ne tudjunk benne meg
állapítani s elégetve, 7'/o-nál több hamu ne maradjon hátra . 

Vigyázz, nehogy a növény sárgás színű bibeszál-darabjaival, 
vagy porzóival, vagy a calendula, carthamus, papaver rhoeas, 
punica virágainak részeivel legyen fertőzve. · 

Jól záró üvegben, világosságtól óva tartsd. 

Cubebae fructus. 
l(ubeba-bors. 

A Piper Cubeba L. fii. s. Cubeba o!!ieinalis Mygínd. (Pípcra
ceae) Jáva és Sumatra szigetén honos és ugyanott, valamint 
Nyugotindiában is tenyésztett kúszónövénynek nem egészen érett 
és szárított termése. A kubeba-bors 1/ 2-5 mm. átmérőjű, bogyó
szerű, gömbölyű, egymagvú, csonthéjjas termés, melynek alapja 
1/,-1 cm. hosszan kocsányszerűleg kinyúlt s tetején néha a 
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kurta bibe elszáradt maradványai még láthatók. Színe sötét szürkés
barna; a törékeny termésfal zsugorodása folytán felülete ráncos. 
A zsugorodott s kívül fekete magvacska a világosabb színű belső 
termésfallal csak annak alapján függ össze. A kubeba szaga a 
borsra emlékeztető; íze keserű, csípős, fűszeres. 

Mikroskóppal vizsgálva, az aprósejtű epidermis alatt a 
parenchyma-sejtek közbetolakodása folytán hézagos, egysoros, itt
ott kétsoros kősejtréteg látható; ezen belül vékonyfalú parenchymá
ből álló húsos réteg következik, melybe számos illóolaj-sejt van 
beágyazva. A parenchyma-réteg belső szélén edénynyalábok futnak, 
melyen túl gödörkés s többé-kevésbbé egyenletesen· megvastago
dott falú sárgás kősejteknek rétege látható, mely legtöbbször egy-, 
néha két-, sőt háromsoros. A mag főleg perispermiumból áll, 
melynek szövete sokszögletű, vékonyfalú és igen kis keményítő
szemecskéket bőven tartalmazó parenchyma, melyben számos illó
olaj-sejt van. A mag kis darabkája concentrált kénsav egy cseppjét 
élénk pirosra festi. Legalább is 12°/, aetheres-szeszes kivonatot 
adjon. 

Cuprum aluminatum. 
R.éztimsó. 

Végy: kénsavas réz-port (V) 
salétromsavas kalium-port (V) 
timsó-port (V) 
mindegyikből 

tizenhat grammot . . . 16 
Keverd jól össze és olvaszd meg óvatosan porcellán

csészében, azután vedd le a csészét a lángról, s keverj 
a még folyékony elegyhez 
kámfor-port (V) 
és 
timsó-port (V) 

egy-egy grammot . . 1 
Öntsd ki szükség szerint vagy rúd alakban, vagy hideg 
kőlapra. 

Világos zöldes-kék színű, kámforszagú, majdnem egynemű 

darabkák. 16 súlyrész vízben, igen csekély maradékot hagyva, 
oldható. Oldatban való rendeléskor papiroson megszűrve szol
gáltasd ki. 

Sötétszínű üvegben tartsd. 
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-!-- Cuprum sulfuricum crystallisatum. 
Kénsavas réz, kristályos capri.sufjat. 

' CuSOi, 5H,O = 249·7. 

Átlátszó, sötétkék színű kristályok. Levegőn kissé mállik; 
körülbelül 3 súlyrész hideg, vagy 1 súlyrész forró vízben oldódik .. 
Vizes oldata savanyú kémhatású és undorító fémes ízű. 

Vizes oldatához (1 : 20) fölös mennyiségű ammonia-oldatot 
elegyítve, tökéletesen átlátszó, !azúrkék színű oldat keletkezik. 
Sósavval megsavanyított oldatában baryumchlorid-oldat fehér 
csapadékot okoz. 

Ha a sóból 0·25 grammot kevés vízben oldasz és az oldathoz 
fölös mennyiségben hydrogensulfidos vizet elegyítesz, majd a 
fekete csapadékról a folyadékot lesz(iröd, a szűredék ammonia
oldattal lugossá téve, legföljebb alig változzék és beszárítva olyan 
maradékot hagyjon, mely hevítve tökéletesen elillan. 

Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes és napi adagja mint hányta tónak: l ·O gm. 

-!-- -r Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi. 
Cylindri sublimati. Maró higanyclzloridos lzengerkék. 

Egyenlő súlymenynyiségű maró higanychlorid és natrium
chlorid eosinnei megfestett porából sajtolással készített egy, ille
tőleg két gramm súlyú hengerkék. Élénk veres színűek, vastag
ságuknál kétszerte hosszabbak, kemények, de könnyen porrá 
dörzsölhetők. Vízben igen könnyen, szeszben és aetherben csak 
részben oldhatók. A vizes oldat kémhatása közömbös. Mérj egy, 
illetőleg két hengerkének finom porából egy grammot megmért 
dugóval ellátott Erlenmeyer-lombikba. Önts a porra 10 köbcentim. 
aethert s rázogasd fel gyakrabban. A megtisztúlt aethert öntsd 
le óvatosan a maradékról és ismételd meg e műveletet még 
három ízben 10-10 köbcentimeter aetherrel, végül szárítsd meg 
a maradékot 100° hőmérséken. A lombikban lévő maradék súlya 
o·s grammnál több ne legyen. 

Az aetheres folyadék lepárologtatásakor visszamaradó por a 
maró higanychlorid kémhatásait mutassa. 

Az o·s illetőleg 1 gramm maró higanychloridot tartalmazó 
hengerkék mindenike méreg-jelzéssel (halálfej) legyen ellátva, 
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úgyszintén a tartalmat feltüntető fekete burkolópapiros is. Igen 
óvatosan, jól záró edényben, vagy 10 darabonként üvegcsőben, 
száraz helyen tartsd és mindenkor méregjelzésű üveghengerben 
pecsét alatt szolgáltasd ki. 

Decocte. et infusa. 
Főzetek és forrázatok. 

Főzetet vagy forrázatot a kellően felaprózott anyagból akként 
készíts, hogy a hideg lepárolt vízzel leöntött anyagot a főzet 
készítésekor félóráig, a forrázat készítésekor 5 percig hevítsd, 
gyakran felkeverve, forró vízgőzbe helyezett porcellán- vagy cin
edényben. A forrázatokat csak kihűlve szűrd meg. A felaprózást, 
a kivonást követő sajtolás! és a szűrést mindenkor az anyag 
szövetéhez és ható alkotórészeihez mérten végezd. 

Az úgynevezett zilizgyökér- és lenmag-főzetet lepárolt vízzel 
való félórai pállítással készítsd. 

Ha a főzethez vagy a forrázathoz való anyag mennyiségét 
az orvos nem jelölte meg, úgy abból 100 gramm szűredékre 10 
grammot végy, kivéve az t és tt megjelölt anyagokat, a melyek 
mennyiségét minden alkalommal az orvos kell, hogy meghatározza. 

Főzetet vagy forrázatot sürített alakban készen ne tarts. 

-!~ Decoctum Zittmanni fortius. 
Zittma1111 erősebb főzete. 

Végy: összevágott szárcsagyökeret 
hatvan grammot 

Áztasd egy napig 
lepárolt vízben 

60 

háromezer grammban. . . . 3000 
azután tégy a folyadékhoz sűrű vászonzacskóba kötve 
cukorport (V) 
timsóport (V) 
mindegyikből 

. három és fél grammot 3•5 

calomelt (VI) 
két grammot . . . . 2 

cinóberport (V) 
fél grammot . 

és főzd 
ezer gran1m 

maradványra. 
A főzés végén tégy a főzethez 

ánizs gyümölcsöt (IV) 
édes kömény gyümölcsöt (IV) 
mindegyikből 

két grammot 
szenna levelet (11) 

tizenöt grammot . 
édes gyökeret (1) 
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0·5 

1000 

2 

15 

hat grammot . . 6 
Sajtold ki és rövid ülepítés után szűrd meg a föze-

t~t gyapjúszöveten. 
Az ezer grammra . . . . . . . 1 OOO 

kiegészített szűredéket üledékével együtt szolgáltasd ki. 

-!~ Decoctum Zittmanni mitius. 
Zittmann gyöngébb főzete. 

Végy: összevágott szárcsagyökeret 

Áztasd egy n;,pig 
lepárolt vízben 

harminc grammot 

háromezer grammban 
azután főzd 

ezer gramm 
maradványra. 

A főzés végén tégy a folyadékhoz 
citromhéjat (11) 
kasszia-fahéjat (111) 
kardamomum-termést (Ili) 
édes gyökeret (11) 

30 

3000 

1000 

mindegyikből 
két grammot . . . . . . . 2 

Sajtold ki s rövid ülepítés után szűrd meg gyapju
szöveten. 

Az ezer grammra . . . . . . 1000 
kiegészített sziíredéket üledékével együtt szolgáltasd ki. 
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Az erősebb, valamint a gyengébb Zittmann-fŐzetből 
az egész adag = nyolcezer gramm szűredék 8 palackban 
a fél adag = négyezer gramm szűredék 4 palackban 
a negyed adag = kétezer gramm szűredék 2 palackban. 

Az orvos különben belátása szerint az erősebb vagy a 
gyöngébb főzetből olyan mennyiséget is rendelhet, amilyent 
jónak lát. 

Dextrinum. 
Dextrin. 

A nyers dextrinből szeszszel való tisztítással készül. Szín
telen vagy kissé sárgás színű, szagtalan és csaknem íztelen, fénylő, 
könnyen porrá dörzsölhető darabkák. Egyenlő súlyrész vízben 
lassan, de tökéletesen oldható. Tömény vizes oldatából a szesz 
fehér csapadék alakjában választja ki. 

Vizes oldata (1 : 5) semleges kémhatású s egy-két cseppnyi 
jodkaliumos jod-oldattól nem kékül meg, hanem megvörösödik. 

Vizes oldatának egy-egy próbája különben se oxalsavas 
ammonium-, se baryumchlorid-oldattól, se hydrogensulfidos víztől 
ne változzék meg. 

Ha 2 gramm finom dextrin-port bedugaszolt gyógyszeres 
palackban 20 köbcentimeter szeszszel egy órán át gyakrabban 
rázogatsz és a megtisztult szeszes folyadék 10 köbcentimeteres 
próbáját megmért porcelláncsészében szárazra párologtatod, a 
100° hőmérséken kiszárított maradék súlya o·os grammnál, több 
ne legyen. 

0·25 gramm dextrin platinatégelyben elhamvasztva, mérhető 
maradékot ne hagyjon. 

-!-- Digitalis folia. 
OyíísziiPirág lei>elek. 

A Digitalis purpurea L. (Sa·op!uzlariaceae). Középeurópa 
nyugoti részének alhavasi tájain vadon előforduló, de itt-ott már 
tenyésztett kétéves növény virágzás előtt, legtöbb helyen augusztus
ban gyüjtött s gondosan szárított lomblevelei. A levelek közül ne 
használtassanak a csekély értékű, néha 50-60 cm. hosszú-tőlevelek. 
A többi levél legfeljebb 30 cm. hosszú és 15 cm. széles, többé-
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kevésbbé hosszas tojásidomú; a száron felül levő fiatalabb levelek 
ülők vagy kurta nyelűek, az alsók hosszú nyelűek, melyre a levél
lemez reáfut; a levelek széle egyenetlenül hullámos, csipkés; 
a középértől hegyes szög alatt eltérő elsőrendű oldalerek s a 
másod- és harmadrendűek a levél fonákján erősen kiemelkedők s 
közöttük a ki nem emelkedő finomabb erek recét alkotnak. 
A levelek felül halvány-zöldek, szőrösek, fonákjukon molyhosak, 
világos zöldes-szürkék. 

Szaguk gyenge, de jellemző; ízük keserű, undorító. 
Mikroskoppal vizsgálva a leveleket, azok felül sokszögletű, 

alul vékonyfalú, aprósejtű, öblös epidermis-sejtekkel vannak borítva; 
légszájacskák különösen a fonákon nagy számban láthatók; 
a szőrképletek kétfélék: kisebb számban találhatók kis fejes szőrök 
egy, ritkábban két sejtű nyéllel s egy, legtöbbször kétsejtű fejjel; 
nagyob~ számban vannak a fedőszőrök, melyek egy- egész négy 
sejtből állanak, sokszor karomszerűleg meggörbültek s utolsó 
taajuk nem ritkán kanálszerű. A felső epidermis-réteg alatt egy
so~os, egyenlőtlen nagyságú sejtekből álló pallisád van; a dús 
mesophyllben kristályok sohasem láthatók. A levelek egy részének 
10 rész vízzel készült és kihűtött forrázata csersavoldat belecsep
pentésére dús csapadékot ad, mely a csersav fölöslegében csak 
nehezen oldódik. 

A levelek legalább is 30°/, szeszes kivonatot adjanak. 
Durván porítva, világosságtól, nedvességtől és hőtől gondosan 

óva, jól záró, több kis üvegben egy évig tartsd, ezután újítsd fel. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·2 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 1 ·o gramm. 

Elaeosacchara. 
Olajos cukrok. 

egy cseppet 1 
Végy: illó olajat 

Dörzsöld el 
cukorporral (V) 

két grammal . . . 2 
Rendeléskor készítsd. 
Az olajos cukorral készült osztott porokat pergament vagy 

viaszos papirosból készült hüvelyekben szolgáltasd ki. 
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Electuaria. 
Liktáriumok. 

firiom porok és folyékony vagy félsűrű anyagok keverékei. 
Tömegük egyenletes, állományuk sűrű pép. 

A liktáriumokat vízfürdőn készítsd azon módon, miként azt 
a hashajtó liktáriumról szóló cikkelyben leírva találod s pergament 
papirossal lekötve, kisebb és széles szájú edényekben sterilizálva 
tartsd. 

Az erjedő vagy penészes készítményt vesd el. 

Electuarium lenitivum; 
Hashajtó liJdárium. 

Végy: szilvaízt 

tamarinda-ízt 
száz grammot . . . . 100 

és 
bodza-gyümölcs sűrű levét 
mindegyikből 

ötven gramn1ot . 

Hígítsd a keveréket vízfürdőn melegítve 
tisztított mézzel 

hetven grammal 
azután tégy a keverékhez újból átszitálva 
szennalevél-port (Vl) 
és 

50 

70 

borkő-port (Vl) 
mindegyikből 

tizenöt grammot . . . 15 
Az egyeriletesen eldörzsölt keveréket párologtasd pépsűrű-

ségííre. 

Emplastra. 
Tapaszok. 

A tapaszok közepes hőmérséken szilárd, de gyúrható állo
mányúak, magasabb hőmérséken meglágyúlnak, majd megolvad
nak. Tömegük egynemű. Lágy szövetre vékonyan felkenve, simu
lékony, jól tapadó réteget alkotnak. 
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Készítésüknél a következő szabályokra ügyelj: 
L Az alkotórészekeÍ gondosan megtisztított állapotban 

használd. 
2. Az alkotórészek megolvasztását a legnehezebben olvadó 

anyagon kezdve, vízfürdőn végezd; mérsékelt szabad tűzön csak 
a nehezen olvadó gyantákat olvaszthatod meg. 

3. Az illó vagy a magasabb hőmérséken változást szenvedő 
alkotórészeket csak a kellően lehűtött alapanyaggal elegyítsd, a 
porokat újból szárítsd meg s szitálva keverd a folyékony alap

anyaghoz. 
4. A porokkal készűlt és az olyan tapaszokat, melyek gyorsan 

megmeredő alkotórészeket tartalmaznak, a kihűlésig keverd. 
5. A tapaszok kisodrásakor csak annyi vizet használj, a 

mennyi éppen szükséges. Ha a tapaszban vízben oldható vagy a 
nedvességtől szenvedő alkotórészek vannak, úgy e művelethez 
kevés folyékony paraffint használj. 

6. A szövetre felkent tapaszréteg vastagsága rendszerint 
1 millimeter legyen; a felkenéshez lehetően vízmentes tapaszt 

használj. 
7. A tapaszokat közepes hőmérsékii száraz helyen, viaszos 

papírba takarva tartsd. A törékeny vagy penészes tapaszt vesd ei. 

Emplastrum diachylon. 
Emplastrum lit/wrgyri. Ólomtapasz. 

Végy: ólomoxyd-port (Vl) 
ötszáz gram1not 

Szitáld tágas üstbe és dörzsöld el 
lepárolt vízzel 

Tégy a keverékhez 
disznózsírt 

száz gTan1111al 

ötszáz gran1tnot 

500 

100 

500 
és 
sesam-olajat 

ötszáz grammot . . . 500 
Hevítsd a keveréket vízfürdőn, vagy óvatosan szabad tűzön, 

folytonosan keverve s az elpárolgó vizet időnkint pótolva mind
.addig, míg a keverék veres színe sárgás-fehérre nem változott s kivett 
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próbája hideg vízben lehűtve ujjadhoz nem ragad. A még ineleg 
tapaszt gyúrd át ismételten langyos vízzel, azután hevítsd újból 
vízfürdőn addig, míg a benne levő víz legnagyobb része el nem 
párolgott. A tapaszt 100 gramm súlyú darabokban tartsd készen. 

Szürkés-sárga színű, kemény, de gyúrható darabok. Metszési 
felületükön egyneműek és nem síkos tapintásúak. Az ólomtapasz 
aetherben felerészben oldható. 

~;... Emplastrum cantharidatum. 

Végy : sárga viaszt 

Sesam-olajat 

Hólyaghúzó-tapasz. 

kétszáz grammot 

huszonöt grammot 
olvaszd össze vízfürdőn 
közönséges terpentinnel 

200 

25 

ötven grammal . . . . . 50 
a megolvadt keverékhez szitálj 
kőrisbogár-port (V) 

ötven grammot. . . . . 50 
és melegítsd vízfürdőn egy óra hosszat, azután kevergetve 
hűtsd le. A kész tapaszt sodord Id. 

Zöldes-fekete sZínű, lágy, kőrisbogár-szagú rudacskák; met
szési felületükön nagyítóval a kőrisbogár fedőszárnyainak aranyos 
zöld pora látszik. 

A bőrt megvörösíti s órák múlva hólyagot húz. 

Emplastrum Hydrargyri. 
Higa!lyos tapasz. 

Végy: higanyt 
száz grammot . . . . . . . 

Dörzsöld el tágas porcellánmozsárban megömlesztett 
lanolinnal 

ötven grammal . . . . . . . . 
a lemért higany eloszlatása után önts a keverékhez 
részletekben eldörzsölve vízfürdőn megolvasztott 
ólomtapaszt 

háromszázötven grammot . . 

100 

50 

350 
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A kész tapaszt kevergetve hűtsd le, végül sodord ki. 
Szürke színű rudacskák; metszési felületükön higany-golyócs

kák szabad szemmel niég erős világításban sem láthatók. 
100 súlyrész tapasz 20 súlyrész higanyt tartalmaz. 

Emplastrum saponatum. 
Szappanos tapasz. 

Végy: ólomtapaszt 
hétszázötven grammot 

Olvaszd össze zománcos fémüstben vízfürdőn 
fehér viaszszal 

százharmliic grammal 
a megolvadt elegyhez szitálj 
orvosi szappanport (V) 

hetven grammot . . . . . 
Keverd a tapaszt késedelem nélkül s ha félig kihűlt, 

önts hozzá 
kámforos olajat 

750 

130 

70 

ötven grammot . . . . . . 50 
A kész tapaszt sodord ki. 
Sárgás-fehér, kámforszagú rudacskák; metszési felületük egy

nemű és nem sikos tapintású. 

Emulsio amygdalina. 
Mandula emulzió. 

Végy: hámozott édes mandulát 
tíz grammot . . . 

Zúzd össú, néhány csepp lepárolt vízzel megnedvesítve, 
darabos cukorral 

öt grammal ... 
és önts hozzá kis részletekben, folytonosan dörzsölve 
annyi 
lepárolt vizet, 
hogy a gyapjuszöveten megszűrt szűredék súlya 

száz gramm .. 
legyen. 

7 

10 

5 

100 
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Idegen íztől mentes tejszerű folyadék; huzamosabb állás 

után is egynemű marad. 
Rendeléskor készítsd. 
Más olajos magvakból emulziót hasonló módon és arány-

ban készíts. 

Emulsio oleosa. 
Olajos emulzió. 

Végy: édes mandula-olajat 
négy gram1not 

arab mézga-port 
két grammot . 

egyszerű szirupot 
négy gram1not 

és annyi 
lepárolt vizet 
hogy a szabályosan elkészített emulzió súlya 

száz gram1n . 

legyen. 

Rendeléskor készítsd. 

4 

2 

4 

100 

Más zsíros olajból emulziót hasonló módon és arányban 

készíts. 

Equiseti arvensis herba. 
1\1czei sarló. 

Az Equisetum arvense L. nevű (Equisetaccae) homokos, 
arryacros mezőkön nálunk is gyakori évelő növény megszárított 
fÖidfŐ!ötti részei. Meddő szára, mely csak később a vöröses termő
szár elszáradása után fejlődik ki, zöld színű, mintegy 3-6 decim. 
hosszú, üreges, fölületén barázdás, kissé érdes, tagolt s a csomókon 
száraz, hártyás, 5 - 15 fogas hüvelyekkel ellátott ; a csomóknál a 
négyszöcrletes és a szárhoz hasonlóan tagolt ágak 10-12-esével 
ör~ösen "'állanak. A meddő szár és ágai legtöbbször már felmetélve 

· fordulnak elő a kereskedésben. Íze alig van, szagtalan. 

99 

-1~ Eucainum hydrochloricum B. Trimethylbenzoyl
oxypiperidinum hydrochloricum. 

Sósavas frimethylbenzo)'l-oxypiperidin. 

C14 Ha NO„ HCI = 271 ·6 

fehér, kristályos por. Körülbelül 30 súlyrész vízben oldódik. 
Íze kesérnyés; a nyelvet a cocain hoz hasonlóan múlékonyan 
érzésteleníti. 

Ha kémlőcsőbe O·I gramm sósavas trimethylbenzoyl-oxy
piperidinre l köbcentimeter tömény kénsavat csepegtetsz, majd a 
kémlőcsövet 10 percre forró vízbe mártod, azután a lehűtött oldat
hoz óvatosan 5 köbcentimeter vizet elegyítesz, a csaknem szagtalan 
folyadékból kihüléskor kristályos benzoesav válik ki. Öt százalékos 
vizes oldatának 1 köbcentimeteréhez néhány cseppnyi mercuri
chlorid-oldatot elegyítve, csapadék nem keletkezik. Ha vele egyenlő 
súlyú mercurochloriddal készült keverékét vízzel megnedvesítve 
dörzsölgeted, az nem szürkül meg·. Ha 0·1 gramm sósavas trime
thylbenzoyl-oxypiperidint 1 köbcentimeter vízzel rázogatsz, abban 
csak körülbelül fele oldódik. Salétromsavval megsavanyított vizes 
oldatában ezüstnitrat-oldat fehér túrós csapadékot okoz. 

Tömény kénsavban vagy tömény salétromsavban színtelenül 
oldódjék. Ha 0·1 gramm sósavas trimethylbenzoyl-oxypiperidint 
5 köbcentimeter lepárolt vízben oldasz és az oldathoz 5 csepp 
kénsavat és 2 csepp 0·1 norma! kaliumhypermanganat-oldatot 
elegyítesz, a folyadék félóra mulva is rózsaszínií legyen. Platina
lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 

Oldj 0·272 gramm sósavas irimethylbenzoyl-oxypiperidint 
10 köbcentimeter lepárolt vízben, majd tégy az oldathoz néhány 
cseppnyi salétromsavat és 10 köbcentimeier 0·1 norma! ezüst
nitrat-oldatot; a csapadékról összerázás és felmelegítés után leszűrt 
tiszta folyadék két részre osztva, sósavtól, illetőleg ezüstnitrat
oldattól legfeljebb megzavarosodjék, de benne csapadék ne kelet
kezzék. 

Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·03 gra111n1. 
Legnagyobb napi adagja: 0·15 gramm. 

7* 
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+ Euphorbium. 
Kutyatej. 

Az Euphorbia resini!era Berg (Eup/wrbiaceae) Marokkóban, 
valamint Észak-nyugat-Afrikában is honos kaktusszerű növény 
önként, legtöbbször azonban bemetszések után kifolyó és a levegőn 
megszárított tejnedve. 

A szabálytalan alakú, borsó- egész mogyoró-nagyságú, világos 
szürkés-sárga, kissé áttetsző, könnyen szétmorzsolható, érdes 
darabok gyakran üregesek s az üregekbe zárva a növény kétágú 
töviseit vagy egyéb részeit is tartalmazz~k, néha hengeres vagy 
kéregszer(i darabok is fordulnak elő. lze csipős, égető; pora 
tüszszögést idéz elő s a bőrt és nyálkahártyákat meglobositja, 
ezért óvatosan porítandó. Vízben alig, szeszben, aetherben részben 
oldódik. Növényi törmeléktől lehetőleg tisztítsd meg. Ha forró 
szeszszel teljesen kivonod s a fel nem oldott maradékot meg
szárítod, az megmérve súlyban 50%-nál többet ne tegyen ki. 

Óvatosan tartsd. 

Extracta. 
l(i1'011atok. 

A növényi drógokból készült besűrített kivonatok állományuk 
szerint: szárazak, sűrűek, félsűrűek és folyékonyak. A száraz 
kivonatok 100° hőmérséken állandó súlyig szárítva 94-95, a sűrií 
kivonatok 75-85, a félsűrű kivonatok 60-65 százalék száraz 
maradékot hagynak (száraz kivonat-tartalom). A folyékony kivo
natok a percolatio szabályai szerint készülnek, 15-35 százalék 
száraz maradékot hagynak s a velük egyenlő súlyú megfelelő 
drógnak oldható alkotórészeit tartalmazzák. 

A kivonatok készítése és megvizsgálása alkalmával az egyes 
cikkelyekben foglalt utasításokra és a következő általános szabá
lyokra ügyelj: 

1. A kivonatokat mindenkor a legjobb fajtájú drógból készítsd. 
2. Az áztatást 15-25' hőmérséken végezd. 
3. A híg _vizes kivonatokat hevítsd először rövid ideig vízfür

dőn 80-90' hőmérsékre, azután szűrd meg s az ülepítés folyamán 
megtisztult folyadékokat párologtasd be vízfürdőn a meghatározott 
sürűségre. 
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A híg szeszes kivonatokat a bepárologtatás előtt papiroson 
szűrd meg. • 

4. A híg vizes és szeszes kivonatokat 80-90°, az aetheres 
kivonatokat 35° hömérséken vízfürdőn - lehetőleg porcellán
tálban - kevergetve, párologtasd be. A bepárologtatást mindig 
a hígabb folyadékrészletekkel kezd meg. 

5. A kivonatokat enyhe, legfeljebb 50° hömérséken szárítsd ki. 
6. A percolatióval való kivonást a zománcos fémből vagy 

üvegből készült s egyik vége felé egyenletesen szűkülő s kifolyó 
csövei ellátott hengeralakú percolatorban végezd. 

7. A percolatio célja a dróg ható alkotórészeinek lehetőleg 

teljes és változatlan állapotban való kivonása lévén, a következők
ben leírt szabályokat szigor1.tan tartsd meg: 

a) A meghatározott mértékben porított drógot egyenletesen 
nedvesítsd át kéz között vagy porcellán-törővel dörzsölve az előírt 
folyadékkal. Az átnedvesített port dörzsöld át a IV. szitán (esetleg III.) 
s tedd jól záró tágasabb edénybe. 

b) A megduzzadt port töltsd két óra mulva oly módon 
a percolatorba, hogy a nedves por abban egyenletes és nagyobb 
levegő-üregektől mentes oszlopot alkosson. Önts a kivonó-folya
dékból ezután annyit a percolatorba, hogy a folyadék az anyagon 
teljesen áthatolva, azt még 2-3 centimeternyi magasságban fedje 
Most zárd el az edény felső és alsó nyílását. 

e) Két nap múlva nyisd ki a percolator kifolyó-csövét és 
szabályozd a folyadék lecsepegését úgy, hogy a szedöbe 500 gramm 
dróg kivonásakor 6-8 csepp, 1000 gramm dróg kivonásakor 
pedig 12·-16 csepp essék percenként. A drógot a kivonás végéig 
állandóan folyadék fedje. 

dj A folyékony kivonatok készítésekor a kezdetben lecsepegő 
folyadékból a dróg 85%-ának megfelelő mennyiséget külön fogd 
fel, az ezután következő hígabb folyadék-részleteket pedig páro
logtasd be vízfürdőn a minden egyes esetben meghatározott 
mennyiségre. Végül oldd fel a maradékot jól záró edényben a 
kivonat első részletében oly módon, miként azt az egyes cikke
lyekben leirva találod. 

e) A dróg kivonását csak akkor szüntesd meg, ha a lecsepegő 
folyadék 10 köbcentimeternyi részletében a dróg hatóanyagát 
alkalmas módon már nem mutathatod ki, vagy ha a lecsepegő 

folyadékon a dróg jellemző tulajdonságait már nem észlelheted. 

.. 
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s. A száraz kivonat-tartalom meghatározását olyan vékony
-falu, laposfenekü üvegedényben végezd, melynek magassága 
2·5, átmérője 5 centimeter és ráköszörült üveglappal zárható el 
(szárító-szelence). Mérj le a megvizsgálandó kivonatból 2 grammot, 
a folyékony kivonatból 5 grammot ezen edénybe s egyenletes 
rétegben kiterítve, szárítsd meg 100° hőmérséken állandó súlyig. 

9. Az esetleges fém-szennyezés kimutatása végett párologtass 
be 2 gramm kivonatot, a folyékony kivonatokból 5 grammot 
tágasabb porcellántégelyben szárazra; a maradékot hamvaszd el 
óvatosan, azután oldd fel a hamut 5 köbcentimeter higított 
sósavban. A megsziirt oldat egyenlő térfogatú kalium acetát-oldattal 
elegyítve, kénhydrogenes víztől ne változzék meg. 

10. A dextrinnel szárított kivonatokból a rendelt mennyiség 
kétszeresét szolgfüasd ki. Kivétel alá esnek az indiai kender- és 
a tengeri hagyma-kivonat, melyekből a rendelt mennyiségnek 
háromszorosát kell lemérned. 

11. A kivonatokat közepes hőmérsékű és száraz helyen, jól 
zárt edényben, világosságtól megóva tartsd. 

Extractum Aloes. 
Aloe-kivonat. 

Végy: aloe-port (V) 
száz grammot . . . 100 

Szórd kis részletekben kevergetve 
forró lepárolt vízbe 

ezer grammba . . . 1 OOO 
12 óra múlva szűrd meg a folyadék tisztáját papiroson és 
párologtasd be vízfürdőn porcellántálban méz-sűrűségűre, 
azután öntsd ki vékony rétegben s szárítsd meg enyhe 
melegen. A száraz kivonatot dörzsöld porrá (V). 

Sárga vagy szürkés-sárga, jellemző szagú és igen keserli 
1zu por. 1 grammos próbája 10 köbcentimeter forró vízben tisztán 
és maradék nélkül oldható. Kihüléskor az oldat megzavarosodik, 
de néhány óra mulva megtisztúl s csak elenyésző csekély üledéket 
hagy. Azonosságára nézve vizsgáld meg úgy, miként azt az Aloe 
fejezetben leírva találod. 

Óvatosan tartsd. 
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·+ Extractum Belladonnae. 
Nadragulyalevél (lit>o'.rat.· (Formula irifemationalis.) 

Végy: nadragulyalevél-port (IV) 
ötszáz grammot. . . . . . 500 

Nedvesítsd át 
higított szeszszel 

kétszázötven grammal . . . 250 
és vond ki a percolatio szabályai szerint higított szeszszel. 
A szeszes kivonatból párologtasd le a szeszt, a vissza
maradt folyadékot sziírd meg papiroson s párologtasd be 
vízfürdőn szirup-s(írűségüre, azután öntsd ki vékony réteg
ben s szárítsd meg enyhe melegen. A száraz kivonatot 
zúzd össze. 

Sárgás-barna, durva por, vagy sötét-barna, összetapadó darab
kák. Vízben zavarosan, hígított szeszben tökéletesen oldható. Vizes 
oldata (0·5 gramm 25 köbcentimeter vízben) enyhén melegítve, a 
nadragulyalevél jellemző szagát árasztja. Szűrd e vizes oldatot 
kisebb választó-tölcsérbe, önts hozzá 10 köbcentimeter aethert s 
rázd a keveréket néhányszor össze. Öntsd a megtisztúlt aetheres 
folyadékot kémlőcsőbe, tégy hozzá 10 köbcentimeter vizet, egy 
csepp 10°/,-os ammonia oldatot s rázd össze. A megtisztúlt vizes 
folyadék kékes-zöld színben fluoreszkál. 

A nadragulyalevél-kivonat 10 százalék nedvességet tartal
mazhat. Ha tehát 1 gramm kivonatot a szárító-szelencében 5 köb
centimeter higítotl szeszben oldasz s az oldatot előbb bepáro
logtatod és a maradékot állandó súlyig szárítod, annak súlya 0·9 
grammnál kevesebb ne legyen. 

Az alkaloid-tartalom meghatározása. Oldj 4 gramm kivonatot 
200 köbcentimeteres Erl~nmeyer-lombikban, enyhén melegítve, 10 
köbcentimeter vízben. Onts a kihült folyadékhoz 80 gramm 
aethert és 4 köbcentimeter 1 O'/o-os ammonia-oldatot. Zárd el a 
lombikot s rázd 10 percig folytonosan és erősen. Negyedóra mulva 
szürj le a megtisztúlt aetheres folyadékból 60 grammot 200 köb
centimeteres jenai üvegből készült dugós lombikba oly módon, 
miként azt a chinakéreg-kivonatnál leírva találod. Kösd össze a 
lombikot Liebig-hűtővel s párologtasd az aetheres folyadékot szá
razra; a maradékot oldd fel két ízben 5-5 köbcentimeter aetherben 
s párologtasd mindannyiszor újból szárazra. Önts a kihült száraz 
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maradékra 30 köbcentimeter vízzel telített aethert, 10 köbcenti
meter tizednormal sósavat s miután a maradék feloldódott, tégy 
a folyadéki10z jelzőül néhány csepp jódeosin-oldatot és még 90 
köbcentimeter vizet. Rázd fel az elzárt lombikot egy ízben s 5 
perc mulva csepegtess a folyadékhoz részletekben, az elzárt. lom
bikot mindannyiszor erősen felrázva, annyi tizednormal-natron
lúgot, hogy a vizes folyadék épen halvány rózsaszínt ~ltsö~1. A 
lemért tizednormal sósav és a visszamérésre elhasznalt tized
normal nátronlúg köbcentimeter számainak különbsége 0·0289-el 
megszorozva, a 3 gramm kivonatban foglalt .alkaloidok mennyi
ségét eredményezi. A 100 súlyrész kivonatra kiszámított alkaloid
és nedvességtartalmat jegyezd fel a kivonat tartály-edényére. 

Az alkaloid-tartalom meghatározásából az első lombikba~ 
maradt aetheres folyadékból párologtass 5 köbcentimeternyll 
porcelláncsészében szárazra; tégy a maradékhoz néhány csepp 
füstölgő salétromsavat s párologtasd be vízfürdőn újból szárazra. 
A még meleg maradéknak egy-két csepp szeszes kálilúgtól kékes 
ibolyaszín! kell öltenie. 

Óvatosan és szárazon tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·03 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·10 gramm. 

+· Extractum Belladonnae cum Dextrino exsiccatum. 
Dextrines nadragu!yalel'él kil'onat. 

Végy: nadragulyalevél-kivonatot (form. int.) 
ötven grammot 

Oldd fel vízfürdőn porcellántálban foglalt 

50 

higított szeszben 
száz grammban . . . 100 

Párologtasd az oldatot kevergetve annyi 100° hőmérséken 
kiszárított dextrin-porral szirupsűrűségűre, hogy a lemért 
kivonat alkaloid- és nedvesség-tartalmát számításba véve, 
a kész száraz dextrines kivonat 100 súlyrészében az alka
loidokból 1 súlyrészt tartalmazzon. A keveréket öntsd ki 
vékony rétegben és szárítsd meg enyhe melegen. A száraz 
kivonatot dörzsöld óvatosan porrá (V). 
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Szürkésbarna, vízben zavarosan, hígított szeszb~n csak rész
ben oldható por. Vizes oldata (1 gramm kivonat 25 gramm vízben) 
a nadragulyalevél-kivonatnál leírt kémhatást mutassa. 

Oldj fel 8 gramm kivonatot 200 köbcentimeter- Erlenmeyer
lombikban, enyhén me!egítvf:, 1 ö köbcentimeter vízben. Önts a 
kihűlt folyadékhoz 80 gramm aethert és 4 köbcentimeter 10'/,-os 
ammonia-o!datot. Zárd el a lombikot s rázd 15 percig folytonosan 
és erősen. A továbbiakban pedig tégy úgy, miként azt a nadra
gulyalevél-kivonat alkaloid-tartalmának meghatározásánál leírva 
találod: a tizednormal sósavas oldat telítésére 7·8-S·O köbcenti
meter tizednormal nátronlúgot kell elfogyasztanod. A kivonatnak 
tehát az alkaloidokból 0·9ö-J ·Oö0/,-ot kell tartalmaznia. 

A tiadragulyalel'él kivonatnak oldatokba, porokba, labda
csokba, l'égbélkúpokba miá rendelésekor mindig a dextrines kfro
natot és pedig a rendelt mennyiségnek kétszeresét szolgáltasd ki; 
a kenóí:söklzöz és tapaszokfwz ellenbm az Extractum Be!ladonnae 
(form. _int.) készítményt !zasználd a rendelt mennyiségben. 

Ovatosan és igen szárazon tartsd. 
A dextrin nélküli kivonatra vonatkozó: 

legnagyobb egyes adagja: 0·03 gramm, 
legnagyobb napi adagja: 0·10 gramm. 

Extractum Calumbae. 
l(olombógyökér-ki1•011at. 

Végy: kolombógyökeret (lV) 
kétszáz grammot 200 

Készíts belőle száraz kivonatot dextrin nélkül, oly módon, 
miként azt a sártök-kivonatnál leírva találod. A vékony réteg
ben kiöntött és enyhe melegen kiszárított kivonatot dörzsöld 
porrá (V). 

Sárgás-barna, keserű ízű por. Hígított szeszben könnyen és 
maradék nélkül oldható. 

~f.. Extractum Cannabis indicae. 
Indiai kender-kfronat. 

Végy: indiai kendert (111) 
kétszáz grammot 200 

Készíts belőle tömény szeszszel kivonatot oly módon, 
miként azt a sártök-kivonatnál leírva találod, de a síirii 

-·--- -~-·' 
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kivonathoz tégy a 100°-on megszárított dextrin-porból 
annyit, hogy a kész kivonatban kétszer annyi dextrin legyen, 
mint száraz kivonat. Vékony rétegben kiterítve, szárítsd meg 
enyhe melegen, azután dörzsöld porrá (IV). 

Zöldes-barna színű, átható sz?gú, durva por. Szeszben és 
aetherben részben oldható. 

3 súlyrész dextrines kivonatban 1 súlyrész sz~íraz indiai 
kender-kivonat van. 

Óvatosan tartsd. 
A dextrin nélküli kivonatra vonatkozó: 

legnagyobb egyes adagja 0·05 gramm, 
legnagyobb napi adagja O·l 5 gramm. 

Extractum Cascarae Sagradae fluidum. 
Folyékony sagrada-kivonat. 

Végy: cascara sagrada-kéreg port (V) 
ötszáz gran1mot 

édesgyökér-port (IV) 
500 

ötven grammot 50 
magnesium oxydot (V) 

huszonöt grammot . 25 
Szitálva keverd össze s nedvesítsd át 

tömény szeszből 
százötven grammból . . . 150 

és 
lepárolt vízből 

;zázötven grammból . . . 150 
készített folyadékkal, azután vond ki a percolatio 
szabályai szerint ugyanilyen összetételű folyadékkal. 
A lecsepegő folyadék első 425 grammos részletét fogd 
fel külön, az utána következő hígabb kivonatot pedig 
párologtasd 50 grammra. A kihült maradékot old fel 
sziruphoz való narancshéj-festvényben 

huszonöt grammban 25 
és 
a kivonat első 425 grammnyi részletében. 

Az ülepítés folytán megtisztúlt kivonatot szűrd meg letakart 
tölcsérben papiroson. 

.· .. 
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Vékony rétegben vörös-barna színű, megízlelve édeskés, 
utóbb kissé kesernyés ízű, sűrű folyadék. Fajsúlya 1 ·046-1 '054. 
100 súlyrész kivonat legalább 25 súlyrész száraz kivonatot tartal
mazzon. 5 grammnyi próbája tehát a szárító szelencében állandó 
súlyig szárítva, legalább 1 ·25 gramm maradékot hagyjon. Oldj 
fel a maradékból kisebb választó tölcsérben 0·1 grammot 5 köb
centimeter vízben. Önts az oldathoz 5 köbcentimeter aethert s 
rázd a folyadékot 1/, percig, azután öntsd a megtisztúlt aethert 
kémlőcsőbe, melybe előzőleg 1 köbcentimeter vizet és 1 köb
centimeter 10%-os ammonia-oldatot tettél. Az összerázás után az 
ammoniás folyadéknak élénk cseresznye-vörös színt kell öltenie. 

Extractum Cascarae Sagradae siccum. 
Száraz sagrada-kivo11at. 

Végy: cascara sagrada-kéreg port (V) 
kétszáz grammót . . . 200 

Nedvesítsd át 
higított szeszből 

ötven grammból 50 
és 
lepárolt vízből 

ötven grammból . . . 50 
készült folyadékkal. Azután vond ki a percolatio szabályai 
szerint ugyanilyen összetételű folyadékkal. Az ülepített és 
papiroson megszűrt kivonatot párologtasd be vízfürdőn 
méz-sűrűségűre, öntsd ki vékony rétegben és szárítsd ki 
enyhe melegen. A száraz kivonatot dörzsöld porrá. 

Sötét-barna színű, igen keserű ízű, durva por. 1 súlyrész 
kivonat 10 súlyrész vízben zavarosan oldható, de 10 súlyrész 
hígított szeszszel elegyítve, a zavaros oldat megtisztúl. 

0·10 grammnyi próbáját vizsgáld meg úgy, miként azt a 
folyékony sagrada-kivonatnál leírva találod. 

Extractum Chinae fluidum. 
Fo(J1éko11y c!zinakéreg-kivonat. 

Végy: chinakéreg-port (V) 
ötszáz grammot 

áztasd egy napig, gyakrabban felkeverve 
500 

. l 
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lepárolt vízből 

higított sósavból 
ezerötszáz grammból 

negyven grammból 
és 
glycerinből 

ötven grammból . . . . . . 
készült folyadékban, azután öntsd a keveréket a per
colatorba s vond ki a percolatio szabályai szerint 
lepárolt vízzel. 

A híg kivonatot párologtasd be vízfürdőn porcellán-
edényben 

négyszázötven 
végül tégy a kihült folyadékhoz 

gram1nra ... 

1500 

40 

50 

450 

tömény szeszt 
ötven grammot . . . . . . . 50 

Sűrű, vékony rétegben vörös-barna színű, igen keserű és 
összehúzó izű, tiszta és átlátszó folyadék. fajsulya 1'130-1"160. 
1 köbcentimeter kivonat 9 köbcentimeter lepárolt vízben tökéle
tesen oldható. Az oldat később megzavarosodik, de egy-két csepp 
hígított sósavtól ujra megtisztul. Ha ez oldatot 1 köbcentimeter 
kaliumacetát-oldattal elegyited, úgy abban hússzínű s pelyhes csapa
dék keletkezik. A kivonat kémhatása savanyú. 

100 súlyrész kivonat a china-a!kaloidákból legalább 4 súlyrész! 
tartalmazzon, miről következőleg győződj meg. 

Mérj a kivonatból 4 grammot kétszáz köbcenHmeteres Erlen
meyer-lombikba, önts hozzá 10 köbcentimeter vizet, 20 gramm 
chloroformot, 60 gramm aethert és 5 köbcentimeter ötszörnormál 
nátronlúgot. A továbbiakban tégy úgy, miként azt a száraz china
kéreg kivonatnál leírva találod. A 60 gramm aetheres szüredék 
bepárologtatásából visszamaradt alkaloidok közömbösítésére leg
alább 3·9 köbcentimeter tizednormál sósav fogyjon el. 

E meghatározásból maradt szeszes folyadékból végy 20 köb
centimetert s győződj meg a chinin jelenlétéről úgy, miként azt a 
chinakéregnél leírva találod. 

Extractum Chinae siccum. 
Száraz chinakéreg-kivo11at. 

Végy: chinakéreg-port (V) 

nedvesítsd át 
ötszáz grammot . 500 

" . 
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higított szeszszel 
háromszáz grammal . . . 300 

és vond ki a percolatio szabályai szerint hígított szeszszel. 
A híg szeszes kivonatot párologtasd vízfürdőn mézsűrű
ségűre, azután öntsd ki vékony rétegben és szárítsd meg 
enyhe melegen. A száraz kivonatot dörzsöld porrá. (IV) 

Vöröses-barna, keserű és összehúzó ízű chinakéreg-szaaú ' " ' 
durva por. Hígított szeszben tökéletesen oldható. 

0·1 grammos próbája száraz kémlőcsőben óvatosan hevítve ' 
elébb megolvad, azután ibolyavörös gőzt fejleszt, mely a kémlőcső 
hidegebb részén ibolyavörös folyadékká sűrűsödik. 

0·1 gramm kivonatnak 5 köbcentímeternyi vizes oldatában, 
ha azt egy-két csepp sósavval megsavanyítod és 1 köbcentimeter 
kaliumacetat-oldattal elegyited, hússzínű s pelyhes csapadék kelet
kezik. 

100 súlyrész chinakéreg-kivonat a chinakéreg alkaloidjaiból 
legalább 12 súlyrész! tartalmazzon, miről következőleg győ

.ződj meg: 
Mérj a jól eldörzsölt kivonatból 1 ·25 grammot 200 köbcenti

metercs Erlenmeyer-lombikba, önts hozzá 50 gramm aethert, 
25 gramm ch!oroformot, 5 köbcentimeter ötszörnormal nátron
Júgot és 10 köbcentimeter vizet. Zárd el a lombikot jól, rázd 
15 percig folytonosan és erősen, azután tedd félre. félóra mulva 
szűrj a megtisztult aetheres folyadékból 60 grammot letakart 
tölcsérben, 10 centimeter átmérőjű szűrőpapiroson át, melynek 
.csúcsába egy pamat gyapotot helyeztél, másik 200 köbcenti
meteres Er!enmeyer-lombikba. Kösd össze a lombikot Liebia
hűtővel s párologtasd a folyadékot szárazra. A még meleg lo~
bikba önts 5 köbcentimeter aethert, s párologtasd a maradékot 
óvatosan ujból szárazra. 

A kihült halvány-sárga kristályos maradékot oldd fel 30 köb
centimeter legtöményebb szeszben, tégy hozzá jelzőül egy-két 
csepp !akmoid-oldatot és cseppenkint annyi tizednormal sósavat, 
hogy az oldat kékes-zöld színe éppen barna-vörösre változzék. 
A tizednormal sósavból legalább 3·9 köbcentimeter fogyjon el. 

E meghatározásból maradt szeszes folyadékból végy 20 köb
centimetert s győződj meg a chinin jelenlétéről úgy, miként azt 
.a chinakéregnél leírva találod. 

l 
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-!- Extractum Colocynthidis. 
Sártök-kil'ollat. 

Végy: magvaitól megtisztított sártök-gyümölcsöt (111) 
kétszáz grammot . 200 

Áztasd jól záró edényben, gyakrabban felrázva, egy 

napig 
higított szeszben 

ezer grammban .... 1000 
azután sajtold ki s a maradványra önts újból 
higftott szeszt 

ezer gra1nn1ot . ' . 1000 

12 óra mulva sajtold ki. 
Szűrd meg a híg kivonatokat papiroson, párologtasd víz
fürdőn megmért porcellántálban méz-sűrűségiíre s határozd 
meg a kihűlt siírű kivonat 2 grammos próbájában a száraz 
kivonat-tartalmat. Számítsd ki az eredményből a megmért 
síírű kivonat száraz kivonat-tartalmát s tégy hozzá annyi 
100° hőmérséken kiszárított dextrin-port, hogy a kész 
kivonatban ugyanannyi dextrin legyen, mint száraz sártök

kivonat. 
Vékony rétegben kiterítve, szárítsd meg enyhe melegen, 

azután dörzsöld porrá (V). 
Igen keserii ízű, sárga por. Vízben és higított szeszben csak 

részben oldható. Dörzsöli el 0·01 gramm kivonatot 2 köbcenti-. 
meter tömény ecetsavval. 

Öntsd a folyadék tisztáját kémlőcsőbe, tégy hozzá 1 csepp 
ferrichlorid-oldatot s rétegezz alája 2 köbcentimeter tömény kén
savat; a folyadékok érintkező felületén néhány perc mulva élénk 
karmin-vörös gyiírű keletkezzék. 

2 súlyrész dextrines kivonatban 1 súlyrész száraz sártök-

kivonat van. 
Óvatosan tartsd. 
A dextrin nélküli kivonatra vonatkozó: 

legnagyobb egyes adagja: 0·05 gran1111, 
legnagyobb napi adagja: 0'15 gram1n. 
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Extractum Condurango fluidum. 
Fo(Fékony I(ondurango-kil'o!lat. 

Végy: kondurangó-kéreg port (V) 
ötszáz grammot 500 

Készíts belőle 500 gramm folyékony kivonatot oly módon, 
miként azt a kola-kivonatnál leírva találod. 

Vöröses-barna, sajátságos szagú, kesernyés ízií folyadék. 
fajsúlya 1 ·015 -1·025. 

A kivonat papiroson megsziírt vizes oldata (1 : 10) felfözéskor 
megzavarosodik, de kihüléskor újra megtisztul. A megtisztult 
oldatban egy-két csepp csersav-oldal azonnal erős csapadékot okoz. 

Extractum Cubebae. 
I(ubéba-kii>onat. 

Végy: kubéba gyümölcs-port (IV) 
kétszáz grammot 200 

Vond ki a percolatio szab<ílyai szerint egyenlő súly-
111ennyiségíí 
aetherből 

és 
tömény szeszből 
készült folyadékkal. Az ülepMs folytán megtisztult és 
papiroson megszűrt folyadékot p~írologtasd be vízfürdőn 
folyékony kivonat-s(írűségűre. 

Szennyes zöld színií, kubéba-szagú és ízii folyadék; egyenlő 
súlymennyiségii aether és tömény szesz elegyében tökéletesen 
oldható. Egy csepp kivonat porcellán-lemezen egy csepp tömény 
kénsavval eldörzsölve, vérvörösre festődik. 

Sötétszínií üvegben, jól elzárva tartsd. 

-l- Extractum filicis maris. 
Pá jnh1y-kivonat. 

Végy: páfrány-gyökértörzs port (V) 
ötszáz grammot 500 

Vond ki a percolatio szabályai szerint 
aetherrel. 

Ülepítsd az aetheres kivonatot jól záró edényben 2 napig, 
azután sziird meg letakart tölcsérben papiroson. A meg-
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szűrt folyadékból párologtasd le vízfürdőn az aethert s a 
visszamaradt sűrű folyadékot melegítsd addig, míg az aether 
szagát már nem érzed. 

Zöldes-barna, sajátságos szagú, kesernyés-fűszeres ízű, félsűrű 
kivonat. Vízben nem, tömény szeszben részben, de aetherben 
tökéletesen oldható. 

Ha 0·25 gramm páfrány-kivonatot 2 köbcentimeter aetherben 
feloldasz s az oldatot 10 köbcentimeter meszes vízzel erősen 
összerázod, úgy a nedves papiroson megszűrt átlátszó vizes folya
dékban néhány csepp higított sósav erős fehér csapadékot okoz. 

A kivonat eltartása közben üledék keletkezik, melyben mikro
skoppal vizsgálva, keményítő szemecskék ne legyenek láthatók. 

Az üledéket használat alkalmával gondos keveréssel oszlasd el. 
Sötét színű üvegben, jól elzárva tartsd. 

Legnagyobb napi adagja: 10·0 gramm. 

Extractum Gentianae. 
Tárnicsgyökér-kivonat. 

Végy: aprított tárnics-gyökeret 
ezer grammot . 

Áztasd egy napig gyakrabban felkeverve 
· lepárolt vízben 

ötezer grammban 
azután sajtold ki s a maradványra önts újból 
lepárolt vizet 

háromezer grammot . 
12 óra mulva sajtold ki újból s a híg kivonatokat 
párologtasd be vízfürdőn 

kétezer grammra 
Öntsd a kihült folyadékot jól záró edénybe s keverj 

hozzá részletekben 
tömény szeszt 

1000 

5000 

3000 

2000 

ezer grammot . . . . . . 1000 
Két nap mulva szűrd meg a tiszta folyadékot papiroson s 

párologtasd be vízfürdőn annyira, hogy 100 súlyrész kivonat 
75 -85 súlyrész kivonatot tartalmazzon. 

Vékony rétegben vöröses-barna színű, sajátságos szagú, 
igen keserű ízű, sűrű kivonat. Vízben zavarosan oldható. 
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Extractum Hydrastis fluidum. 
Folyékony liydrastis-kivonat. 

Végy: Hydrastis gyökértörzs-port (V) 
ezer grammot . . . . 1000 

Nedvesítsd át 
higított szeszszel 

ötszáz grammal 500 
és vond ki a percolatio szabályai szerint higított 
szeszszel. A lecsepegő folyadék első 850 grammnyi 
részletét fogd fel külön, az utána következő hígabb 
kivonatot pedig párologtasd be 150 gramm marad
ványra. A kihült maradékot oldd fel 
legtöményebb szeszben 

ötven grammban 50 
és a kivonat első 850 grammnyi részletében. 

Az ülepítés folytán megtisztúlt kivonatot sziírd meg letakart 
tölcsérben papiroson. 

Áteső fényben vörösbarna színű, narcoticus szagú, keser
nyés ízű, sűrű folyadék. Húszszoros mennyiségű higított szesz
szel elegyítve tiszta, élénk sárga szín(i oldatot ad. fajsúlya 
0·970-0·985. 100 súlyrész kivonat legalább 20 súlyrész száraz 
kivonatot tartalmazzon; 5 grammos próbája tehát a szárító szelen
cében állandó súlyig szárítva, legalább 1 gramm maradékot hagyjon. 

Óraüvegen kiterített öt cseppnyi kivonatban egy csepp 
higított salétromsav erős kristályos csapadékot okoz. 

100 súlyrész kivonat legalább 2 súlyrész hydrastinl tartal
mazzon, amiről következőleg győződj meg: 

Mérj 12 gramm kivonatot 100 köbcentimeteres Erlenmeyer
lombikba, tégy hozzá 20 köbcentimeter vizel és párologtasd a 
folyadékot térfogatának egyharmadára. Tégy a még meleg folya
dékhoz 2 köbcentimeter higílott sósavat s ha kihült annyi lepárolt 
vizet, hogy a folyadék súlya pontosan 20 gramm legyen. Hints 
.a lombikba 0·5 gramm talcum-port s rázd fel a folyadékot, azután 
szűrd meg kisebb redős szűrön s a tiszta szüredékböl mérj 10 
grammot 6 gramm kivonat) másik 150 köbcenlimeteres Erlen
meyer-lombikba. Mérj a lombikba 30 gramm aethert, 5 köbcenti
meter 10°10-os ammonia-oldatot, zárd jól el a lombikot, rázd 
.erősen 5 percig, azután tégy hozzá 30 gramm petrolaethert s 

s 
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rázd egy ízben össze. A megtisztúlt aetheres oldatból szűrj kése
delem nélkül 50 grammot (= 5 gramm kivonat) kisebb, megmért, 
dugós lombikba, oly módon, miként azt a chinakéreg kivonatnál 
leírva találod. P<írologtasd a szüredéket 10-11 gramm marad
ványra, azután zárd el a lombikot s tedd hűvös helyre. 3 óra mulva 
öntsd le óvatosan a kristályok fölött lévő folyadékol, öblítsd ki 
a lombikot egy ízben 2-3 köbcentimeter petrolaetherrel, azután 
szárítsd meg a kristályokat 100° hőmérséken állandó súlyig. 
A maradék súlya legalább 0·1 gramm legyen. Oldj a halvány
sárga szín(í kristályokból 0·02 grammot 10 cm' vízben, melyet 
néhány csepp hígított kénsavval megsavanyítottál. Tégy az oldathoz 
2 csepp tizednormal kaliumpermanganat-oldatot s rázogasd, míg 
az oldat elszínlelenedik. A folyadéknak néhány perc mulva kékes 

színben kell fluoreskálni. 

~;~ Extractum Hyoscyami. 
B dé11d ckl e vél-ki vonat. 

(Formula i11tenzatio11alis.) 

Végy: Beléndeklevél-port (IV) ötszáz gra1n1not 500 

Készíts belőle kivonatot oly módon, miként azt a nadragulya

levél-kivonatnál leírva talülod. 
Sárgús-barna színű, durva por, vagy söttt-barna, összetapadó 

darabkák. Vízben zavarosan, higíiotl szeszben tökéletesen oldható. 
Vizes oldata (0·5 gramm 25 köbcentimeter vízben) enyhén mele
aítve a beléndek-levél szacrát áraszti·a s ha e vizes oldatot úgy 
b ' b ... 

Vl
·zscrálod mecr mint a nadracrulyalevél-kivonat vizes oldatát, az 

::::.' bl b 

ammoniás folyadék nem flt1oreskál. 
A beléndeklevél-kivonat 10% nedvességet tartalmazhat; ha 

tehát a kivonatból 1 grammot úgy szárítasz meg, miként az\ a 
nadragulyalevél-kivonatnál leírva találod, a száraz maradék súlya 

legalább o·g gramn1 legyen. 
Oldj 0·75 gramm kivonatot gyógyszeres üvegben 5 köb-

centimeter vízben, mérj az oldathoz 15 köbcentimeter aethert és 
0·3 gramm kalium carbonatot. Zárd el az üveget s rázd erősen 
öt percig, azután hints a lombikba 3 gramm elmállott kénsavas 
natriumot és rázd a keveréket még egyszer össze. 10 perc mulva 
mérj le a megtisztúlt aetheres folyadékból 5 köbcentimetert por-
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celláncsészébe, tégy hozzá 3 köbcentimeter vizet s a csészét 
vízfürdőre téve, párologtasd el az aethert enyhe melecren. A vizes 
folyadékot sziird igen kis gyapotpamaton másik" porcellán
csészéb°. s. párologtasd szárazra. Tégy a maradékhoz egy-két 
csepp fustolgo saletromsavat s p<írologtasd újból szárazra.~ még 
meleg maradek egy-két csepp szeszes káli!úcrtól kékes ibolya 
színű lesz. "' 

Az aetheres folyadéknak másik porcelláncsészébe mért 5 
köbcentime(ernyi részletéhez tégy egy csepp hiuított kénsavat és 
három köbcentimeter vizet. Párologtasd el az a~thert s szúrd a 
visszamaradt folyadékot az előbbi gyapotpamaton át kémlőcsőbe. 
A folyadékban egy csepp jodos jodkalium oldata barna-vörös 
később megfeketedő csapadékot okozzon. ' 

Ovatosan és szárazon tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja 0·10 gra111n1. 
Legnagyobb napi adagja 0·30 gramm. 

~:- IE.xtractum Hyoscyami cum Dextrino exsiccatum. 
Dcxfritzcs bdéndeklel'él-por. 

Végy: beléndeklevél-kivonatot (Form. int.) 
huszonöt gra1nmot . 

oldd fel vízfürdőn porcellántálban focrlalt 
higított szeszben "' 

ötven gra1nmban . . 
Pürologtasd az oldatot kevergetve kiszáritott 

25 

50 

dextrin porral 
. huszonháron1 grarn1nal 23 

n1ézsürtíséglíre, azután öntsd ki a keveréket vékony rétecr
ben és szárítsd meg enyhe melegen. A száraz kivonat~! 
dörzsöld pomí. (V). 

Sárgás-barna, könnyen megnedvesedő por. Vízben és hígított 
szeszben csak részben oldható. Azonosságára és alkaloid-tartal
mára nézve úgy vizsgáld, mint a beléndeklevél-kivonatot (F. !.), 
de az egyes próbákhoz kétszeres mennyiségii kivonatot végy. 

A beléndeklevél-kivonat (F. !.) és a dextrines beléndeklevél
kivonat kiszolgáltatüsára nézve a dextrines nadrarrulyalevél-kivonat-
nál leírt szabály szintén irányadó. · "' 

S* 
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óvatosan és igen szárazon tartsd. . 
A dextrin nélküli kivonatra vonatkozo: 

legnagyobb egyes adagja: 0·10 gramm, 
legnagyobb napi adagja: o·30 gramm. 

.L Extractum Kolae fluidum. 
i 

Folyékony kola·kh>o11at. 

Végy: kolamag-port (V) 
ötszáz grammot . . . . . . . 

Nedvesítsd át 
glycerinből 

tömény szeszből 
ötven grammból . . . 

százhuszonöt grammból 
lepárolt vízből 

százhuszonöt grammból 
készült folyadékkal, azután vond ki a percolatio sza

bályai szerint 
tömény szesz 
és 
lepárolt víz 

egyenlő súlymennyiségű 
elegyével. A lecsepegő folyadék első 425 15.rai:imos 
részletét fogd fel külön, az utána következo h'.gabb 
kivonatot pedig párologtasd 50 gramm maradvanyra. 
A kihült maradékot old fel 
legtöményebb szeszben 

huszonöt grammban . . . . . 

és 

500 

50 

125 

125 

25 

a kivonat első 425 grammnyi részletében. 
Az ülepítés folytán megtisztult kivonatot szűrd meg letakart 

tölcsérben papiroson. 
Vöröses-barna, kolamag-szagú, fanyar és kesernyés ízű, ~űrű 

folyadék. fajsulya l ·035-l ·045. Egyenlő térfogatú vízz~I el.egy1tve: 
erősen megzavarosodik, de a zavaros folyadék egyenlo terfogatu 
szesztől ujra megtisztul. A kivonat vizes oldata (l : l 000) egy 
csepp ferrichlorid oldattal elegyítve, s~en~yes-zöl~ színt ölt. 

100 súlyrész kivonat legalább 1 sulyresz coffemt tartalmazzon, 

amiről következőleg győződj meg: 
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Mérj 12 gramm kivonatot 100 köbcentimeteres Erlenmeyer
lombikba s párologtasd vízfürdőn térfogatának 1/:;·ára. A kihül! 
maradékhoz tégy részletekben, rázogatva 10 köbcentimeter vizet, 
60 gr. chloroformot és 3 köbcentimeter lO'fo-os ammonia-oldatot. 
Zárd el a lombikot s rázd félóráig folytonosan és erősen. félóra 
mulva szűri le pipettával az alsó tiszta chloroformos rétegből 
50 grammot egy másik 100 köbcentimeteres Erlenmeyer-lombikba, 
oly módon, miként azt a száraz chinakéreg-kivonatnál leírva találod. 
Tégy a chloroformos folyadékhoz 20 köbcentim. 1/, 0/ 0 -os sósavat és 
párologtasd le a chloroformot. Szűrd a savanyú vizes oldatot a 
nagyobb hengeres választótölcsérbe, mosd ki a lombikot és 
szűrőt két ízben 5-5 köbcentimeter lepárolt vízzel s rázd ki az 
egyesített folyadékot négy ízben 20, illetőleg 15, 10 és 5 köb
centimeter chloroformmal. Szűrd a chloroformos oldatot megmért 
lombikba, kösd össze Liebig-hűtővel és párologtasd az oldatot 
szárazra. A lombikban lévő fehér, kristályos maradék súlya, 100° 
hőmérséken állandó súlyig szárítva, 0·1 gr.-nál kevesebb ne legyen. 

A maradékot azonosságára nézve vizsgáld meg úgy, miként 
azt a coffeinnál leírva találod. 

Extractum Liquiritiae. 
Édesgyökér-kivonat. 

Végy: édesgyökeret (11) 
ezer grammot 

áztasd egy napig gyakrabban felkeverve 
lepárolt vízben 

négyezer grammban 
azután sajtold ki s a maradványra önts újból 
lepárolt vizet 

kétezer grammot. . . 
6 óra mulva sajtold ki újból s a híg kivonatoka1 

párologtasd be vízfürdőn 
kétezer grammra. 

Tedd a kihült folyadékot jól záró edénybe s keverj 
hozzá részletekben 

1000 

4000 

2000 

2000 

tömény szeszt 
ezer grammot . . . . . . 1000 

Két nap múlva szűrd meg a tiszta folyadékot papiroson s 
párologtasd be vízfürdőn annyira, hogy 100 súlyrész kész 
kivonat 60-65 súlyrész száraz kivonatot tartalmazzon. 
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Vékony· rétegben sárgás-barna szmu, igen édes ízű, suru 
folyadék. Vízben (1 : 10) csaknem tökéletesen oldható s a meg
szűrt vizes oldatban, néhány csepp sósav erős pelyhes csapadékot 
okoz. A csapadék szűrön összegyűjtve, 10'/o ammonia-oldatban 
könnyen és tökéletesen oldható. 

Kisebb palackokban sterilizálva tartsd. 

Extractum malatis ferri. 
Extractum Pomi ferratum. Vasas alma-ki1'011at. 

Végy: érett savanyú almából kisajtolt levet 
ezer grammot . . . . 1 OOO 

Tégy hozzá 
vasport 

húsz grammot. 20 
s melegítsd a keveréket vízfürdőn a gázfejlődés meg
szüntéig, azután higítsd 
lepárolt vizzel 

ötszáz grammal . . . 500 
Sziírd meg a még meleg tölyadékot gyapjúszöveten s az 

ülepedés céljából tedd hüvös helyre. 
2 nap mulva szűrd meg a megtisztult folyadékot papiroson 

s párologtasd vízfürdőn mézsiiriíségiíre. 
Fekete, vékony rétegben zöldes-barna színií, édeskés, össze

húzó, de nem fanyar ízű, siir(í kivonat. Vizben csaknem tökéletesen 
oldható. Egy-két csepp sósavval megsavanyított vizes oldata 
(1 : 200) egy-két csepp ferricyankalíum-, valamint ferrocyankalium

oldattól !>ékes-zöld színt ölt. 
100 súlyrész vasas alma-kivonat legalább 3 súlyrész vasat 

tartalmazzon, amiről következőleg győződj meg. 
Mérj a kivonatból 2 grammot t<ígasabb porcellán-tégelybe 

s párologtasd vízfürdőn szárazra. A maradékot hamvaszd el 
óvatosan s miután a hamut 5-6 csepp tömény salétromsavval 
átnedvesítetted s ujból beszárítottad, ismételten izzítsd ki. A kihült 
hamut oldjad fel óvatosan melegítve 5 köbcentimeter tömény 
sósavban s öntsd az oldatot, valamint a tégely kiöblítésére használt 
vizet tágasabb dugós lombikba. Tégy az oldathoz 50 köbcenti
meter lepárolt vizet, azut:in részletekben 2 gra111111 kaliu111 bicar
bonatot és ha ez -feloldódott, 4 gramm jodkalíumot. Rázogasd 

., . 
-~ . ' 
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néháqyszor a lombikot s ha az erős pezsgés megszünt, zárd el 
és hagyd 20 percig nyugalomban. A kiválott jód elszintelenítésére 
legalább 10·s köbcentimeter tizednormal natriumthyosulfát-oldatot 
használj el. . 

A megállapított vastartalmat a kivonat tartó-edényére jegyezd fel. 

~;~ Extractum nucis vomicae. 
Extractum · St1;•clwi. Ebl'iszmag-kivonat. 

(Formula intemationalis.) 

Végy: ebvészmag·port (VI) 

Nedvesítsd át 
higftqtt szeszszel 

öt~záz gra1nmot. 500 

kétszázötven grammal . . . 250 
s vond ki a percolatio szabályai szerint hígított szeszszel. 

Párologtasd az ülepítés folytán megtisztult és . megszlirt 
szeszes folyadékot vízfürdőn. sulyának 1/ 1 részére, azután 
hűtsd le a folyadékot és szűrd meg nedves papiros-szűrön. 
Párologtasd a szűredéket kevergetve s a kezdetben még kiváló 
olaios cseppeket szűrőpapír szeletekkel óvatosan eltávolítva 
vízfürdőn szirupsűrliségűre. Végül szárítsd meg vékon; 
retegben kiöntve enyhe melegen. A kiszárított kivonatot 
dörzsöld porrá és tedd jól záró edénybe. 

A kivonat két grammos próbájában határozd meg a nedvesséu
tartalmat úgy, miként azt a nadragulya levél kivonat (F. L) 
cikkelyben leírva találod, másik próbájában pedig határozd 
meg alkaloid-tartalmát a következő módon: Mérj 1 ·25 uramm 
kivonatot 200 köbcentimeteres Erlenmayer-lombikba"'s oldd 
fel enyhén melegítve 10 köbcentimeter vízben. Önts a kihült 
folyadékhoz 50 gramm aethert, 25 gramm chloroformot és 
3 köbcentimeter 10'/,-os ammonia-oldatot. Zárd el a lombikot 
s r_ázd '/, óráig folytonosan és erősen. Negyed óraiállás után 
szuri le a megtisztult aether-chloroformos folyaclékbó 
60 grammot (= 1 gramm kivonat) 200 köbcen tim e teres 
jenai üvegből készült lombikba oly módon, miként azt a 
china-kéreg-kivonatnál leírva találod. Kösd össze a lombikot 
Liebig-hlitövel, párologtasd a folyadékot sZ<irazra s a 
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·továbbiakban tégy úgy, miként azt az Extractum Belladonnae 
(f. !.) alkaloid-tartalmának meghatározásánál leírva találo?
A lemért tizednormal sósav és a visszamérésre elhasznalt 
tizednormal nátronlúg köbcenlimeter számainak különbsége 
3·64-al megszorozva, a kivonatban foglalt alkaloidák száza
lékos mennyiségét adja. 

Most eleayítsd a lemért kivonatot száraz mozsárban 
dörzsölv~ annyi l 00° hőmérséken kiszárított finom dextrin
porral, hogy a lemért kivonat alkaloid- és nedvesség-tartal
mát számításba véve, l 00 súlyrész száraz kivonat 16 súlyrész 
alkaloidát tartalmazzon. 

Szürkés barnás-sárga színű, igen keserű ízű por. Vizben 
zavarosan oldható. Ha 0·1 gramm kivonatot 3 köbcentimeter 
vizben és egy csepp higított kénsavban feloldasz s az oldatot 
vízfürdőn bepároloatatod, a maradék ibolyavörös színt ölt. 
E szineződés néhán~ csepp víztől eltünik, de ha a vizet újból 
elpárologtatod, ismét láthatóvá válik. . . 

Ha a kivonat 1 ·25 grammos próbájában az atkalo1dak 
mennyiségét a fent leírt 'módon meghatározod, a sósava: alkal?id
oldat telítésére 5·5-5'7 köbcentimeter tizednormal natrontugot 

kell elhasználnod. 
Az alkaloidák meahatározásából visszamaradt aether-chloro-

formos oldatnak .5-5 lcöbcentimeternyi próbáit párologtasd kis 
porcelláncsészében szárazra. Tégy az egyik száraz maradékhoz 
2-3 csepp kénsavat s egy morzsa kalium bichromatot. Ha a 
morzsát ide-oda mozgatod, utána szennyes ibolyakék színű sávok 
láthatók. A másik próba száraz maradéka néhány csepp tömény 
salétromsavban vérvörös színnel oldódik. 

Jól záró edényben, óvatosan, igen szárazon tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·05 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·10 gramm. 

~l~ Extractum nucis vomicae cum Dextrino 
' exsiccatum. 

Dextrines ebvésznzag-kivonat. 

Végy: ebvészmag-kivonatot (form. in l.) 
ötven gra1nn1ot 

oldd vízfürdőn porcellán-tálban foglalt 

50 't'', ·'. .. '..·.:·.···.·.· .. •• .. .l 'I 
\; 

<.:' 

12r 

higított szeszben 
száz grammban 100 

Párologtasd az oldatot kevergetve annyi 100° hőmérséken 
kiszárított dextrin-porral szirup-sűrűségűre, hogy a lemért 
kivonat alkaloid- és nedvesség-tartalmát figyelembe véve,. 
a kész száraz kivonat 100 súlyrészében az alkaloidákból 
8 súlyrész legyen. A keveréket öntsd ki vékony rétegben 
és szárítsd meg enyhe melegen. A száraz kivonatot dörzsöld 
porrá. (V.) 

Szürkés-sárga színű, igen keserű ízű por. Vízben és szesz
ben csak részben oldható s az ebvészmag-kivonat (f. !.) cikkely
ben leírt kémhatásokat mutatja. 

Ha a kivonat 2·5 grammos próbájában az alkaloidok mennyi
ségét az előző cikkelyben leírt módon meghatározod, a sósavas 
alkaloid-oldat telítésére 5·5-5'7 köbcentimeter tizednormal nátron
lúgot kell elhasználod. 

Ebvészmag-kivonatnak rendelésekor mindig a dextrines ki
vonatot és pedig úendelt mennyiségnek kétszeresét szolgáltasd ki. 

Óvatosan és jól záró edényben, igen szárazon tartsd. 
A dextrin nélküli kivonatra vonatkozó 

legnagyobb egyes adagja: o·os gramm, 
legnagyobb napi adagja: 0·1 gramm. 

+ Extractum Opii. 
Ópium-kil'orzat. 

(Formula interrzationalis.) 

Végy: ópium-port (V) 

áztasd gyakran felrázva 
lepárolt vízben 

száz gra1n1not 100 

nyolcszáz grammban 800 
Egy nap mulva szűrd le a folyadék tisztáját szöveten 

s a maradékot sajtold ki erősen. Az ülepítés folytán 
megtisztult folyadékot párologtasd be vízfürdőn 

azután higítsd 
lepárolt vízzel 

száz grammra . . . 

háron1száz gran1mal 

100 

300 
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Szűrd meg a kihíil t folyadékot papiroson, párologtasd be víz
fürdőn méz-sűríiségűre és vékony rétegben kiöntve, szárítsd 
meg enyhe melegen. A száraz kivonatot dörzsöld porrá. (V.) 

Szürkés-barna, ópiumszagú por. Vízben csaknem tökéletesen 
oldható. Vizes oldata (1 : l 00) egy csepp ferrichlorid-oldattal ele
gyítve, barna-vörös színt ölt. 

A kivonat 100 súlyrészében'. 20 súlyrész morphint tartal-
mazzon, amiről következőleg győződj meg: 

Mérj 3 gramm kivonatot 75 köbcentimeteres Erlenmeyer
lombikba s oldjad fel enyhén melegítve 40 gramm vízben. Elegyíts 
a kihűlt és eredeti súlyára kiegészített folyadékkal rázogatás nél
kül 2 köbcentimeter norma! ammonia-oldatot (17 gramm 10'/o-os 
ammonia-oldatot higíts lepárolt vízzel 100 köbcentimeterre) s 
szűrd meg azonnal 8 centimeter átméröjü redős szűrőpapiroson. 
Mérj a szüredékből 30 grammot (= 2 gramm kivonat) megmért 
100 köbcentimeteres Erlenmeyer-lombikba, tégy hozzá 10 gramm 
megtisztított ecetaethert s ha a folyadék az ecetaetherrel telítő
dött, 4 gramm norma! ammonia-oldatot. Zárd el a lombikot jól 
s rázd a keveréket l 0 percig folytonosan és erősen, aztán tégy 
hozzá még l 0 gramm megtisztított ecetaethert s tedd az elzárt 
lombikot félre. 10 perc mulva öntsd óvatosan előbb az ecet
aethert, majd a vizes folyadékot egy 6 centimeter átmérőjíi síma 
szíirőre, aztfo öblítsd le két ízben 5--5 köbcentimeter ecet
aetherrel telített vízzel a lombikban maradt és a szíírőn levő 
morphin-kristályokat. Csepegtesd le óvatosan a lombikban maradt 
mosóvizet, azután szárítsd meg a lombikot és a szűrőt 100° hő
mérséken állandó súlyig. Végül gyííjtsd kis ecsettel a szíírőn 
levő kristályokat a lombikba és mérd meg annak súlyát. A lom
bikban levő morphin súlya 0'38-0'40 gramm legyen. 

A leválasztott morphint azonosságára nézve vizsgáld meg 
úgy, miként azt az ópium-fejezetben leírva találod. 

Ha a fent leírt meghatározásból az tíínnék ki, hogy a kivo
nat 20'/o morphinnél többet tartalmaz, úgy dörzsöld el a kivona
tot annyi 100°-on megszárított tejcukor-porral, hogy a kivonat 
épen 20'/0 morphint tartalmazzon. 

Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·10 gra111m. 
Legnagyobb napi adagja: 0·30 gra1n1n. 
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Extractum Ratanhiae. 
Rata11/lia-kil'o11at. 

Végy: ratanhia-gyökeret (Ili) 
kétszázötven grammot. 250 

áztasd egy napig gyakrabban felkeverve 
lepárolt vízben 

ezerkétszázölven grammban . . . 1250 
azután sajtold ki s a maradványra önts újból 
lepárolt vizet 

hétszázötven grammot 750 
12 óra mulva sajtold ki. 

A híg kivonatokat párologtasd be vízfürdőn mézsűrűséaííre . " ' 
azután vékony rétegben kiterítve, szárítsd meg enyhe 
1nelegen. 

A megszárított kivonatot dörzsöld porrá. (IV) 
Rozsdavörös színű, összehúzó és kesernyés ízíí por. 0·2 

grammos próbája 5 köbcentimeter forró vízben tökéletesen 
oldható. Ezen oldat kihüléskor megzavarosodik, de 5 . köbcenti
meter higított szeszszel elegyítve, újra megtisztúl. Higíts ezen 
oldatból 2 köbcentimetert 20 köbcentimeter vízzel és tégy az 
egyik feléhez egy csepp ferrichlorid-oldatot, a másik feléhez 
pedig egy csepp 10°(0 -os ammonía-oldatot. A sárgás folyadék első 
részlete megzöldül, a második részlete pedig rózsaszíníí lesz. 

Extractum Rhei. 
Rhabarbara-kil'onat. 

Végy: Rheum gyökértörzs-port (Ili) 
kétszáz grammot 200 

Készíts belőle száraz kivonatot oly módon, miként azt a 
száraz cascara sagrada-kivonatnál leírva találod. 

Sárgás-barna, rhabarbara szagú, könyen eldörzsölhető, durva 
por. Vízben zavarosan oldható, de ha az oldatot egyenlő súlyú 
hígított szeszszel elegyíted, úgy az megtisztúl. 

Oldj 0·05 gramm kivonatot kisebb v<ílasztó-tölcsérben 5 köb
centim. vízben s vizsgáld meg az oldatot úgy, miként azt a folyékony 
cascara sagrada-kivonatnál leírva találod. Az összerázás után az 
ammoniás folyadéknak élénk cseresznyevörös színt kell öltenie. 

Igen szárazon tartsd. 
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-!- Extractum Scillae. 
Tengeri hag;11na~kil'Ollat. 

Végy: szárított tengeri hagymát (IV) 
kétszáz grammot 20() 

Készíts belőle kivonatot oly módon, miként azt a sártök
kivonatnál leírva találod, de a sűrű kivona !hoz tégy a 100°-on 
megszárított dextrin-porból annyit, hogy a kész l<ivonatban 
kétszerannyi dextrin legyen, mint száraz kivonat. Vékony 
rétegben kiterítve, szárítsd meg enyhe melegen, azután 
dörzsöld porrá (V). 

Barnás-sárga színű, igen keserű és csípős ízű por. Vízben és 
szeszben csak részben oldható. Vizes oldatában (1 : 50) néhány 
csepp csersav-oldat (1 : 19} zavarodást okoz. 

3 súlyrész dextrines tengeri hagyma-kivonatban 1 súlyrész 
száraz tengeri hagyma-kivonat van. 

A dextrin nélküli kivonatra vonatkozó 
legnagyobb egyes adagja: 0·20 gramm, 
legnagyobb napi adagja: o·so gramm. 

-!- Extractum Secalis cornuti spissum. 
Süríi anyarozs-kivonat. 

(Formula intemationali.s.) 

Végy: anyarozs-port (lV) 
ezer grammot . . . . . . . 100() 

áztasd 12 óráig gyakrabban felkeverve 
chloroformos vízben 

kétezer grammban . . . 200() 
azután sajtold ki s a maradványra önts újból 
chloroformos vizet 

kétezer grammot. . . . . . 2000 
6 óra mulva sajtold ki újból s a híg kivonatokat 
párologtasd be vízfürdőn 

ötszáz grammra . . . . . . 500 
A kihült maradékot öntsd jól elzárható edénybe s tégy 

hozzá részletekben és kevergetve 
legtöményebb szeszt 

négysz<íz grammot . 400 

~· 

Rázogasd a folyadékot egy napon át gyakrabban, azután 
szűrd meg a tiszta folyadékot papiroson és párolog
tasd be vízfürdőn 
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százhatvanöt grammra . . . 165 
Vékony rétegben vörösbarna színű, sajátos és nem kellemetlen 

szagú, félsűrű kivonat. 1 gramm l<ivonat 5 köbcentimeter vízben 
tökéletesen oldható s az oldat 5 köbcentimeter legtöményeob 
szeszszel elegyítve, nem zavarosodik meg. A vizes oldat savanyú 
kémhatású. 

Az anyarozs-kivonat néhány csepp ötször-norma! nátron
lúggal melegítve, undorító szagot áraszt. 

Oldj kisebb választó-tölcsérben 0·5 gramm kivonatot 5 köb
·centimeter vízben; tégy az oldathoz 10 köbcentimeter aethert s 
-cseppenkint a lúgos kémhatásig 10°/,-os ammonia-oldatot. Rázd a 
folyadékot néhányszor össze, azután szűrd a megtisztúlt aetheres 
-oldatot porcellán-csészébe s párologtasd vízfürdőn szárazra. Oldd 
.a maradékot 3 köbcentimeter tömény ecetsavban, tégy hozzá 
egy csepp egyszer-norma! vaschlorid-oldatot s rétegezd óvatosan 
tömény kénsav fölé. A folyadékok érintkező felületén kék színű 
gyűrű keletkezik. 

1 súlyrész kivonat csaknem 6 súlyrész anyarozsnak vízben 
-oldható alkatrészeit tartalmazza. 

Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·5 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 1 ·5 gramm. 

-!- Extractum Secalis cornuti cum Dextrino 
exsiccatum. 

Dextrirzes a11yarozs-kfro11at. 

Végy: anyarozs-kivonatot (Form. int.) 
ötven grammot 50 

Határozd meg 2 grammos próbájában a száraz kivonat tar
talmát és dörzsöld el annyi 100° hőmérséken kiszárított 
dextrin-porral, hogy a kész kivonatban ugyanannyi dextrin 
legyen, mint száraz anyarozs-kivonat. 

Vékony rétegben kiterítve, szárítsd meg enyhe melegen, 
azután dörzsöld porrá. (V) 
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Sárgás~barna színű, sajátos szagú, vízben tökéletesen, szesz
ben részben oldható por. 1 grammos próbáját vizsgáld meg úgy, . 
miként azt ·az anyarozs-kivonatnál (F. !.) leírva találod. 

2 súlyrész dextrines anyarozs-kivonatban 1 súlyrész száraz 

anyarozs-kivonat van. 
Óvatosan tartsd. 
A dextrin nélküli kivonatra vonatkozó 

legnagyobb egyes adagja: 0·5 gramm, 
legnagyobb napi adagja: 1 ·s gramm. 

~:~ Extractum Secalis cornuti fluidum. 
' Fofcpé!wny anyarozs-kiFonat. 

Végy: anyarozs-port (IV) 

Nedvesítsd át 
glyceri n bői 

és 

ötszáz gran1111ot . 

huszonöt gramn1ból 

500 

25 

szeszes fahéjas vízből 
kétszázhetvenöt grammból . . . 275 

készült folyadékkal, azután vond ki a perkolatio szal1ályai 
szerint olyan elegygyel, melyet 20 súlyrész tömény szesz
ből és 80 súlyrész lepárolt vízből készítettél. 

A lecsepegő folyadék első 425 grammos részletét fogd fel 
külön, az utána következő hígabb kivonatot pedig párolog
tasd be 75 grammra s a kihűlt maradékot oldd fel a kivonat 
első 425 grammos részletében. Az ülepítés folytán meg
tisztúlt kivonatot sziird meg letakart tölcsérben papiroson. 

Vöröses-barna, fahéj- és anyarozs-szagú, sürii folyadék. Víz
zel zavarodás nélkül elegyíthető. Kémhatása gyöngén savanyú. 

Fajsúlya 1·070.-1·oso. . 
Mérj a kivonatból 3 grammot parcellán-csészébe, tégy hozzá 

7 gramm lepárolt vizet s párologtascl be a folyadékot vízfürdőn 
5 grammra. Szúrd a kihűlt folyadékot kisebb választó-tölcsérbe 
s a továbbiakban tégy úgy, miként azt az anyarozs-kivonatnál leírva 
találod. A folyadékok érintkező felületén kék gyiirii keletkezzék. 

Óvatosan, közepes hőmérséken tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 1 ·o gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 3·0 gramm. 

r 

1 

: 
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Extractum Trifolii fibrini. 
p Vidraelecke-kil'onat. 

Végy: vidraelecke-levelet (111.) 
ezer grammot . . . 1 OOO 

Készíts belőle 6000, illetőleg 5000 gramm forró lepárolt 
vízzel siirií kjvonatot oly módon, miként azt a tárnics
gyökér-kivonatnál leírva találod. 

Vékony rétegben sötétbarna színü, ig·en keserlí ízű, sürií 
kivonat. 1 súlyrész kivonat 9 súlyrész vízben csaknem tökélete
sen oldható s ha az oldatot 5 gramm tömény szeszszel elegyíted, 
abban zavarosodás nem keletkezik. 

ferrum hydrogenio re.ductum. 
Hydrogennel redukált 1•as. 

fe=55·9. 

Tiszta ferrioxydból hydrogen-gázzal való recluctio utján 
előállított készítmény. Nagy fajsúlyú, sötétszürke, finom, fénytelen 
por; szaga és íze nincs. A 1nágneshez tapad. Hevítéskor a levegőn 
fekete ferroferrioxyddá ég. 

A készítményből 2 gramm 25 köbcentimeter langyos meleg 
sósavban csaknem tökéletesen oldódjék; a maradék ne legyen 
több 0·02 grammnál. Ha e maradékot néhüny cseppnyi salétrom
savval melegíted, azután a folyadékot 1-2 köbcentimeter vízzel 
higítod és megsziiröd, a szüredék hydrogensulfidos víztől ne 
változzék. A sósavas oldat részletére hydrogensulfidos vizet 
rétegezve, az érintőfelületen sötétszínii gyiirű huzamosabb idő 
multán se keletkezzék. A kénsavban való oldáskor fejlődő gáz 
szagtalan legyen és ezüstnitrat·oldaton átvezetve, ezt 5 peicen 
belül ne barnítsa n1eg. 

Ha a készítményből 1 grammot 10 köbcentimeter vízzel 
forralsz, azután a vizet lesziiröd és e szüredéket néhány cseppnyi 
mítronlúggal meglúgosíiod, majd egy-egy cseppnyi ferrosulfat- és 
ferrichlorid-olclattal elegyíted, végül pedig sósavval megsavanyítod, 
az ne öltsön kékes színt. Tégy bővebb kémlőcsöbe a készítmény
ből 0·25 grammot és ugyanannyi súlyú kaliumchloratot, azután 
csepegtess a kémlőcsőbe óvatosan 5 köbcentimeter sósavat. A heves 
hatás megszünte után forrald az oldatot addig, mig a fejlődő 
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chlor-gázt belőle elűzted. Az oldat 2 köbcentimeteres részletéhez 
.elegyíts 10 köbcentimeter sósavas stannocblorid-oldatot; e folyadék 
enyhén felmelegítve, még félóra multán se öltsön barnás színt. 

A készítmény legalább 80% fém-vasat tartalmazzon. Ennél
·fogva, ha belőle 1 grammot vékony rétegben kiteregetve, levegőn 
fuvólánggal körülbelül 15 percen át élénken izzítasz, a keletkezett 
.oxyd súlya legalább is 1 ·34 gramm legyen. 

Igen jól záró üvegben, száraz helyen tartsd. 

ferrum lacticum. 
Tejsavas vas, jerrolactat. 

Fe (C,H,,O,),, 3H,O =288·0. 

Sárgás árnyalatú, zöldesfehér, kristályos por, vagy zöldes
·színű kristálykérgek. Finom porrá dörzsölve, körülbelül 40 súly
rész hideg és 12 súlyrész forró vízben oldható; szeszben csak
nem oldhatatlan. 

Vizes oldahíban kaliumferricyanid-oldat sötétkék-színű csapa
dékot okoz. 

A ferrolactatnak hidegen ,készült vizes oldata ólomacetat
·Oldattól alig változzék. Sósavval megsavanyított oldata hydrogen
sulfidos víztől legfeljebb gyengén tejesedjék meg, de sötétes színt 
ne öltsön. Salétromsavval elegyített vizes oldata baryumni!rat
vagy ezüstnitrat-oldattól erősebben ne zavarosodjék meg. 

Rázogass 1 gramm porrá dörzsölt ferrolactatot 10 köbcenti
meter hideg vízzel és szűrd meg a zavaros folyadékot. A szüredéket 
savanyítsd meg 10 csepp kénsavval és forrald körülbelül 10 percig, 
.azután légy hozzá nátronlúgot fölös mennyiségben. Ha e csapa
dékos folyadék szüredékét olyan oldathoz öntöd, a mely 0·5 gramm 
cuprisulfatból és 10 köbcentimeter vízből, 2·5 gramm kalium
natriotartratból és 5 köbcentimeter nátronlúgból készült, majd a 
kék folyadékot felforralod, vörös csapadék ne keletkezzék. 

Késhegynyi próbája néhány köbcentimeter tömény kénsav 
. és ugyanannyi víz forró elegyével összerázva, gáz fejlődése nélkül 
csaknem tökéletesen feloldódjék; az oldat ne legyen kellemetlen 
szagú és faóra multán se öltsön barna színt. 

Egy gramm ferrolactatot nedvesíts meg kis porcellán-tégely
ben tömény salétromsavval, azután szárítsd meg és izzítsd; ilyenkor 

129 

közelítőleg 0·27 gramm ferrioxydot hagyjon hátra. A ferrioxydot 
vízzel forralva, majd a folyadékot leszűrve és beszárítva, az ·nem 
illó maradékot ne hagyjon. 

Jól záró üvegben, világosságon tartsd. 

ferrum oxalicum oxydulatum crystallisatum. 
Kristályos jerrooxalat, vasprotoxalat. 

FeC,O„ 2H,O = 179·9. 

Sárga, kristályos por. Vízben alig oldódik, szeszben old
hatatlan. Hevítéskor meggyúlad és taplóhoz hasonlóan égve, fekete 
ferroferrioxyddá változik. 

Ha a készítmény késhegynyi próbáját néhány köbcentimeter 
ammonia-oldattal rázogatod, kezdetben szennyes-zöld színü csapadék 
keletkezik, amely oxydálódva zöldes-fekete majd rozsdaszín! ölt. 
A csapadékról leszűrt színtelen folyadékban, ha azt ecetsavval 
megsavanyítod, calciumchlorid-oldat fehér csapadékot okoz. 

A készítmény sósavban enyhe melegítéskor feloldódik; az 
oldat legföljebb halvány sárgaszínű legyen és ne zavarosodjék 
meg erősebben baryumchlorid-oldattól. Nátronlúcrgal me]ecrítve 
ammoniát ne fejlesszen. " " ' 

Ha a ferrooxalatból 1 grammot kis porcellántégelyben 
huzamosabban élénken izzítasz, 0·44-0·45 gramm ferrioxyd 
maradjon vissza. A vízzel forralt ferrioxydról leszűrt folyadék ne 
legyen lúgos kémhatású és beszárítva mérhető maradékot ne 
hagyjon. 

Jól záró üvegben, világosságon tartsd. 

ferrum pulveratum. 
Vaspor. 

Fe=55·9 

Finom, szürke, kissé fémfényií, nehéz por. A mágneshez 
tapad. lzzításkor a levegőn fekete ferroferrioxyddá .ég . 

A készítményből 2 gramm 25 köbcentimeter sósavban csak
nem tökéletesen feloldódjék; a maradék ne Iecryen több 0·05 crramm-

" " nál. Az oldáskor fejlődő hydrogen-gáz az ólomacetat-oldattal 
megnedvesített szűrőpapirost ne barnítsa meg azonnal. Ha a sósavas 
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oldat részletére hydrogensulfidos vizet rétegezesz, az érintőfel_ü
leten sötét-színű gyíírű huzamosabb idő multán se keletkezzek. 
Ha pedig a sósavas oldat másik részletét néhány cseppnyi rn_m~ny 
salétromsavval forralod, majd ammonia-oldat fölös menny1segevel 
elegyíted, a csapadékos folyadék szüredéke színtelen legye~ és 
hydroaensulfidos víztől ne változzék. A sósavban fel nem oldodott 
maradékot melegítsd néhány cseppnyi salétromsavval, azután 
higítsd a folyadékot 1-2 köbcentimeter vízzel és szűrd meg; 
a szűredék hydrogensulfidos víztől ne öltsön sötét színt. Arsenre 
vizsgáld meg úgy, mint azt a hydrogennel redukált vasnál leírva 

találod. 
Jól záró edényben, száraz helyen tartsd. 

ferrum sesquichloratum crystallisatum. 
!(ristá(vos ferriclzlorid. 

Fe Cl,, 6H,O = 270·3. 

Barnás-sárga, a levegőn szétfolyó, kristályos tömeg. Vízben, 
szeszben és aetherben tökéletesen oldható. 

Hírr vizes oldatában kaliumferrocyanid-oldat sötétkék, ezüst-„ 
nitrat-oldat pedig fehér túrós csapadékot okoz. 

Olvassz meg enyhe melegítéssel kis hengerpohárban körül
belül 50 gramm kristályos ferrichloridot, azután kavargasd a 
folyadékot hőmérővel; ha a folyadék annyira lehűlt, hogy a só 
kristályosodása megindúl, a hőmérsék 34-35°-ra emelkedjék és a 
hőmé1:ő huzamosabb időn át e hőmérséket mutassa. 

Chlor-gázra emlékeztető szagú ne legyen, legföljebb kissé 
sósav-szagú. Ha a sóból 0·25 grammot 10 köbcentimeter sósavas 
stannochlorid-olclatban oldasz, az enyhén megmelegített folyadék 
félóra multán se öltsön barnás színt. Sósavval megsavanyított 
hígabb (1: 20) oldata baryumchlorid-oldattól ne változzék. Ha a 
kristályos ferrichloridból egy grammot 100 köbcentimeter vízben 
oldasz, majd az oldatot 20 köbcentimeter kénsavval megsava
nyítocl, az 0·5 köbcentimeter 0·1 norma! kaliumhypermanganat
oldattól rózsaszínűre festődjék. A sóból egy grammot 50 köb
centimeter vízben oldva és az oldathoz fölös mennyiségű ammonia
oldatot elegyítve, a csapadékos folyadék szüredéke színtelen 
legyen. E szüredék nagyobb része hydrogensulfidos víztől ne 
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változzék és beszárítva, gyenge izzítás után, maradékot ne hagyjon; 
a szüredék megmaradt részéhez pedig óvatosan 2-3 térfogat 
tömény kénsavat elegyítve, majd a lehűtött folyadékra ferrosulfat
oldatot rétegezve, az érintő felületen sötét-színű gyűr(í ne kelet
kezzék. 

Jól záró, sötét-színű, üvegdugós üvegben tartsd. 

ferrum sesquichloratum solutum. 
Ferriclzlorid-oldat. 

Fe Cl, + Aq. [Fe Cl, = 162·3] 

Végy: kristályos ferrichloridot 
és oldjad vele egyenlő súlyú 
lepárolt vízben. 

Sárgás-barna folyadék; fajsúlya 1 ·2so-1 ·2s3. Száz súlyré
szében körülbelül 10 súlyrész ferri-vas van. 

Vízzel hígított próbájában ammonia-oldat rozsdaszínű kocso
nyás, ezüstnitrat-oldat pedig fehér túrós csapadékot okoz. Oldata 
baryumchlorid-oldattól nem változik. 

Sötét-színü, üvegdugós palackban tartsd. 

ferrum sulfuricum oxydulatum crystallisatum. 
!(ristzí(vos ferrosu(fat. 

FeSO„ 7H,O 278·1. 

Halvány kékes-zöld színű, kristályos por; körülbelül 2 súly
rész vízben oldható; szeszben és aetherben oldhatatlan. Száraz 
levegőn elmálva, fehér porrá omlik. 

Híg vizes oldatában kaliumferricyanid-oldat sötétkék, baryum
chlorid-oldat pedig sósavban oldhatatlan, fehér csapadékot okoz. 

Ha 1 gramm ferrosulfatot 2 köbcentimeter meleg sósavban 
oldasz és az oldatot 10 köbcentimeter sósavas siannochlorid
oldattal elegyítecl, az enyhén megmelegített folyadék félóra mulva 
se öltsön barnás színt. Kiforralt és lehűtött lepárolt vízzel készült 
oldata (1: 10) á1látszó kékes-zöld színlí és alig savanyú kémha
tású legyen, hydrogensulfidos víztől pedig ne változzék. Ha a 
sóból egy grammot 5 köbcentimeter vízben oldasz és az oldatot 
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2 köbcentimeter tömény sósavval és ugyanannyi tömény salétrom
savval kis porcelláncsészében vízfürdőn addig melegíted, míg 
a folyadék már nem füstölög, azután a vízzel hígított folyadékhoz 
fölös mennyiségű ammonia-oldatot elegyítesz, a csapadékos folya
dék szüredéke színtelen legyen. E szüredék hydrogensulfidos 
víztől ne változzék, beszárítás és izzítás után pedig ne hagyjon 
maradékot. Késhegynyi próbája néhány köbcentimeter nátron
lúggal melegítve, ne fejleszszen ammoniát. 

Ha 0·55 gramm kristályos ferrosulfatot 50 köbcentimeter 
lepárolt víz és 20 köbcentimeter higított kénsav elegyében oldasz 
és az oldatba kevergetés közben 0·1 norma! kaliumhypermanganat
oldatot csepegtetsz, ebből 20 köbcentimeter fogyjon, míg a folya
dék maradandóan rózsaszínűre festődik. 

Jól záró üvegben, világosságon tartsd. 

filicis maris rhizoma. 
Erdei pajzsikapájrány gyökértörzse. 

A majdnem egész Európa hegyes vidékein honos évelő 
Aspidium filix mas Swartz (Po(vpodiaceae) ősszel gyűjtött, enyhe 
hőnél szárított s minden oldalon fekete-barna gyökérrostokkal 
ellátott gyökértörzse 1-3 decim. hosszú, 2-5 cm. vastag, mely 
sűrűn hordoz alúlról és kétoldalról ívesen felhágó, 2-3 cm. 
hosszú és 0·5-1 ·o cm. vastag, szegletes vagy összenyomott, 
rozsdaszínii pelyvapikkelyekkel fedett, fekete-barna levélnyélmarad
ványokat. A gyökértörzs épp úgy, mint a levélnyélmaradványok 
átmetszve húsosak, világos-zöldesek s jellemző szagúak. A gyökér
törzs keresztmetszetén már szabad szemmel is látható, hogy 8-12 
nagyobb edénynyal<ib van az alapszövetbe körben elhelyezve, ezen 
körön kívül kisebb nyalábok is fordulnak elő; a levélnyélmarad
vány keresztmetszete körben elhelyezett 6-10 ily nagyobb edény
nyalábot tartalmaz, melyek kézi nagyítóval jól láthatók. 

Mikroskóppal vizsgálva, úgy a gyökértörzs, valamint a levél
nyélmaradványok ugyanazon képet adják. A vékonyfalú sejtekből 
álló epidermis alatt többrétegű hypoderma látható, vastagfalú, 
barna, hosszas sejtekkel; erre következik a dús alapszövet, mely
nek gömbölyded vagy itt-ott sokszögiivé összenyomott és sok 
kicsiny, egyszerii keményítőszemecskét tartalmazó parenchym-
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sejtjei közt .~agy, hosszúra nyúló sejtközti járatok vannak, melyekbe 
a .~orn7~zo p.ar.enchy'.11a-sejtekből aprónyeles, egysejtű, gömbölyű 
feJU mmgyszorok nyulnak be, melyeknek hólyacrszerűen fölemelt 
cutic~lája alatt sárgás olajos váladék van. A co~centricus edény
nyalabok keresztmetszete kerek vagy kerül ékes; a tracheidák 
lépcsősen megvastagodottak s az ezeket környező háncsot ecry-
soros, vastagfalú, sötétebb színű endodermis veszi körül. " 

„ Po:rát?rés ~lőtt a gyökértörz§ a pelyvapikkelyektöl s gyöke
rektol hszhttassek meg, a levélnyélmaradványok pedig hámoz
'.~ssa~a~ ~s száríttassanak meg gondosan s a világos-zöldes por 
Jül zar~ uveg~en, ~ilág~sságtól óva tartassék. fahéjbarna por 
vettessek el. Evenkmt uiíttassék meg. 

100 rész legalább 8 rész aetheres kivonatot adjon. 

foeniculi fructus. 
Édes kömény termés. 

A foeniculum vulgare /vlill. (Umbellijerae.) Déleurópában 
honos, nálunk tenyésztett kétéves növény teljesen érett szárított 
hasadó termése hosszas-hengeres, 5-8 mm. hosszú, Z-3 mm. 
v~stag, síma, zöldes-barna. A hasadó termések többnyire már ketté
valtak vagy könnyen kettéválaszthatók, lapos-domborúak, ötbordá
sok, bordáik tompák s világosabb színiiek, a bordaközti árkocskák 
~zkélesekk,_ sötétebb színűek. A bordákban egy-egy edénynyaláb, az 
ar ocs akban egy-egy illóolaj-tömlő látható mikroskóppaL 

lze édeses, kissé csípős, szaga kellemes, jellemző. 
~fenti méreteknél nagyobb, világosabb színű római kömény 

s a kisebb galíciai, indiai és japáni ne használtassanak; épp úgy 
·olyan sem, mely csekély szagú. 

+· formaldehydum solutum. 
Formaldelzyd-oldat, formalin. 

H. CHO + Aq. [H. CHO = 30·0] 

, Színtelen, átlátszó, kellemetlen fojtó szagú folyadék. Kém
hatasa semleges vagy kissé savanyú. fajsúlya ]'079-1'081. 
Körülbelül 35% formaldehydet tartalmaz. 

Ammonia-oldat fölös mennyiségével elegyített eziistnitrat
oldathoz néhány cseppnyi formaldehyd-oldatot téve, enyhe mele-



134 

gítéskor fém-ezüst válik Id. Ha néhány köbcentimeter formaldehyd
oldatot vízfürdőn kis csészében beszárítasz, vízben oldhatatlan 
fehér tömeg marad vissza; erősebb hevítéskor e maradék meg
gyúlad és tökéletesen elég. 

Ha 1 köbcentimeter formaldehyd-oldatot 5 köbcentimeter 
vízzel higítasz és az oldathoz 5 köbcentimeter ammonia-oldatot 
elegyítesz, a folyadék tökéletesen színtelen legyen és hydrogen
sulfidos víztől se öltsön barnás színt. Két köbcentimeter formal
dehyd-oldathoz 1 köbcentimeter 0·1 norma! nátronlúgot elegyítve, 
a folyadék már ne legyen savanyú kémhatású. 

Higíts 1 ·5 gramm formaldehyd-oldatot vízzel 100 köbcenti
meterre és elegyítsd ez oldat 5 köbcentimeteres részletét olyan 
folyadékhoz, melyet 50 köbcentimeter 0·1 norma! kaliumbijodat
oldat, 2 gramm kaliumjodid és 5 köbcentimeter sósav elegyítése 
útján készítettél. Tégy ezután a barna színű oldathoz részletenkint 
nátriumhydroxyd-oldatot (körülbelül 5 köbcentimetert), míg a 
folyadék halvány-sárga színt öltött. Tíz perc elteltével savanyítsd 
meg a folyadékot 10 köbcentimeter sósavval, végül mérd vissza 
a jodot 0·1 norma! natriumthiosulfat-oldattal. A visszamérésre 
e volumetriás oldatból 32-33 köbcentimeter kelljen. 

Jól záró, sötét-színű palackban, hűvös helyen, óvatosan tartsd. 

Oallae. 
Gubacs. 

A Quercus lusitanica Webb. var. infectoria A. DC„ seu 
Quercus infectoria OliP. (Fagaceae) Síriában és Kisázsiában elő

forduló fának fiatal hajtásairól gyűjtött beteges kinövések, melyek 
a gubacsdarázs (Cynips tinctoria Harim„ seu Cynips gallae til1c
toriae Oliv..! által peterakásakor okozott szúrás helyén kelet
keznek. A gubacs gömbölyii vagy körtealakú, alúl kurta nyélbe 
vékonyodó, 1-2·5 cm. átmérőjű, felül egyenetlen, alúl sima, 
szürkés-zöldes vagy sárgás-szürkés színű, kemény, súlyos, oldalán 
gyakran 2-3 mm. tág lyukkal ellátott képződmény, mely kétfelé 
vágva tömött s közepe felé majdnem szarúszerű, barnás vagy 
sárgás-piszkos állományú, közepén pedig üreges. lze erősen össze
húzó. Legalább 50% szeszes kivonatot adjon. 

Vettessék el a könnyű, kicsiny, vagy világos színű, úgyne 
vezeti német és másfajta gubacs. 
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Oentianae radix. 

A Gentiana lutea L. var. symphyandra Murbeck, Gentiana 
pannonica Scop., Gentiana punctata L., Gentiana purpurea L. (Oen
tianaceae) Középeurópa havasi és alhavasi tájain honos évelő 

növény lassan szárított gyökerei és gyökértörzsei. A darabok 
hossza 10-15 cm., vastagsága 2-5 cm.; hengeresek, néha hosz
szant kétfelé hasítottak; felső harmadukban gyűrűsen, másutt 
hosszant, durván ráncosak, vöröses-barna parával födöttek; metsz
lapjuk kifejezetten sötét-sárga; törékenyek s törésük egyenetlen, 
de nem rostos, nem fás; szaguk jellemző; ízük liszlán, tartósan 
és erősen keserű. 

A gyökér keresztmetszetén a sugaras szerkezetű fa átmérője 
kétszerese a kéreg átmérőjének; a fát sötét kambiumgylírlí hatá
rolja. A kéregben mikroskóppal az isodiametralis parenchymából 
álló és keményítőt ritkán, sóskasavas calcium apró kristályait gyak
rabban tartalmazó alapszövetben rostacsövek kisebb-nagyobb 
nyalábjai láthatók, ugyanezek láthatók a fában is; a tágas faedé
nyek lépcsős megvastagodásúak. Vékony, sovány, rostos törésű 
fajtákat ne használj. A gyökér legalább is 30'/o vizes kivonatot 
adjon. · 

Olycerinum. 
Olycerin. 

C, H, (OH), = 92·1. 

Színtelen és szagtalan, szimp-sűriiségű, átlátszó folyadék. 
Fajsúlya 1 ·225-1 ·235. Vízzel és szeszszel elegyíthető; aetherrel, 
chloroformmal és zsíros olajokkal nem elegyedik. 

Ha 2 köbcentimeter glycerint 10 köbcentimeter sósavas 
stannochlorid-oldattal elegyítesz és a folyadékot enyhén megme
]ecríted az félóra mulva se öltsön barnás színt. Az ötannyi vízzel 

b ' . 

hígított glycerin semleges kémhatású legyen és ne változzék meg 
hydrogensulfidos víztől és ammonia-oldattól, továbbá ne zavaro
sodjék meg ezüstnitrat-, baryumchlorid-, ammoniumoxalat-, vagy 
calciumchlorid-oldattól. Ha 1 köbcentimeter g!ycerint vele egyenlő 
térfogatú ammonia-oldattal és néhány cseppnyi ezüstnitrat-oldattal 
elegyítesz, a folyadék enyhe melegítéskor se sötétedjék meg. 
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Nátronlúggal melegítve, ne sárguljon meg és ammonia-szagot 
vagy más kellemetlen szagot ne árasszon; higított kénsavval 
melegítve pedig avas zsírra emlékeztető szagúvá ne váljék. Ha 
a glycerinből 1 köbcentimetert 5 köbcentimeter tömény kénsavra 
rétegezesz, az érintő-felületen barnás-színű gyűrű még 15 perc 
mulva se keletkezzék. 

Ha néhány köbcentimeter glycerint kis porcelláncsészében 
szabad lánggal hevítesz, az meggyúlad és alig világító lánggal, 
a nélkül hogy megszenesednék, tökéletesen elégjen. 

Graminis rhizoma. 
Fü-tarack. 

A nálunk igen elterjedt Triticum repens L. (Oramineae) -
tarackos btíza - tavaszszal ásott gyökértörzse, illetőleg tarackja, 
mely elágazó, hosszú, hengeres, megszárítva sárga s belül a bél 
összeszáradása folytán csöves, mintegy 3 mm. vastag, kívül 
barázdás, 2-4 cm. hosszú, ízekre osztott, melyek zárt és hártyás 
fehér hüvelyekkel és vékony gyökérkékkel ellátott bütykök által 
vannak határolva. lze édeskés. 

Mikroskóppal vizsgálva, a keresztmetszeten az összeszáradt 
bél helyén egy üreg látható, melyet a gyéren megmaradt bélparen
chyma határol; az utóbbit edénynyalábok és sklerenchymsejtek 
által alkotott zárt gyűrű veszi körül, melyet egy egyszerű, erősen 
és egyenetlenűl megvastagodott endodermis borít; a kéreg sok
szögletű és keményítőmentes parenchymából áll. 

A hűvelyektől és a gyökérrostoktól megtisztítva használtatik. 
A kereskedésben rendszerint felvagdalva kapható. 

-!- Guajacolum carbonicum. 
a uajacylcarbonat. 

(C,H,O. CH,),C03 =274·1. 

Fehér, kristályos por; csaknem szagtalan és íztelen. Vízben 
oldhatatlan; hideg szeszben kevéssé, !orrában bőségesen oldható, 
úgyszintén aetherben és chloroformban is. Szeszes oldata sem
leges kémhatású. Olvadáspontja 90°. 

1 
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Oldj 2 köbcentimeter vízben' 1 gramm kaliumhydroxydot 
és tégy a tömény lúghoz 10 köbcentimetér szeszt és o·s gramm 
guajacylcarbonatot. Forrald a folyadékot óvatosan kis porcellán
csészében, mig a szesz elillant és sószerü tömeg maradt vissza. 
E maradékot oldjad néhány köbcentimeter lepárolt vízben. Ha ez 
oldatot sósavval megsavanyítod, olajszerií cseppekben, .jellemző 

szagú guajacol válik ki. Ha a kiválott guajacolt megnedvesített 
kis szürőre gyűjtöd és kevés vízzel kimosod, majd néhány köb
centimeter szeszben oldod, az oldat 1-2 cseppnyi ferrichlorid
oldattól smaragdzöld színt ölt. 

Szeszes oldata 1 csepp ferrichlorid-oldattól zöld színt ne 
öltsön. Platina-lemezen hevítve megolvad, majd meggyúlad és 
kormozó lánggal maradék nélkül égjen el. 

Legnagyobb egyes adagja: 1 ·00 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: s·oo gramm. 

-!- Guarana. 

A Braziliában honos Paullinia cupana Kth„ seu Paullinia 
sorbilis Marfius (Sapindaceae) kúszó cserje érett, gyengén meg
pörkölt, összezúzott magvai, melyek vizzel tésztává gyúrattak, 
kolbászokká formáltattak és megszárítattak. A hengeres, kemény, 
súlyos darabok 1-2 decimeter hosszúak, 4-5 cm. vastagok, 
sötét-barnák, zsírfényűek, törésük egyenetlenül kagylós, a törési 
felület itt-ott szemcsés és a világosabb színű, durvábbra tört 
magtörmeléktől márványozott. Íze keserű, összehúzó, szaga a 
pörkölt kávéra emlékeztető. 

A guarana coffeintartalma legalább is 4°/0 legyen, amit a 
következő eljárással állapíts meg: végy 6 gramm 100° C-nál meg
szárított guaranaport, rázd ki egy kis Erlenmeyer-lombikban 
120 gramm chloroformmal, melybe 6 köbcentimeter ammoniát 
csepegtettél. Néhány óra mulva sziird meg a keveréket. A szűrt 
folyadékból mérj le 100 grammot s párold le róla a chloroformot; 
a maradékot oldjad fel 3 kcm. tömény szeszben, az oldatot párold 
be s a maradékot önts fel 3: 7 arányban készült szesz és víz 
keverékében, majd adj az oldathoz még 20 kcm. vizet, szűrd 
ismert súlyú üvegcsészébe, párold be szárazra, szárítsd meg a 
szárítóban s mérd le. A kristályos fehér maradék legalább is 
2 decigramm legyen. 

1 

1 
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Oummi arabicum. 
Arab mézga. 

A felső Nilus vidékén honos Acacia Senegal \Villdenow s. 
Acacia verek 011illemi11 et Pers. (Legaminosae) és más Acacia
jajok törzséből vagy ágaiból kifolyt s a levegőn megszáradt 
mézga. Kis borsónyi, egész mogyorónyi, legtöbbször gömbölyded, 
kemény, szintelen vagy fehéres, néha kissé sárgás és majd kissé 
áttetsző, majd átlátszatlan, repedezett, szagtalan, nyálkás izű 
darabok, melyek könnyen törnek, törésük élesszélíien kagylós s 
a törési felület fénylő, néha irizáló. 

Kétszer annyi vizben maradék nélkül lassan oldódik, mely 
oldat sűrlí, nyálkás, ragadós, sárgás-színű, igen gyengén savanyú 
kémhatású, másfélszer annyi szeszszel fehér csapadékot ad, mig 
ferrichlorid-oldatra kocsonyává áll össze, ólomcukor oldattal 
zavarodás nélkül elegyíthető, de ólomecetnek már erősen higított 
oldalaira is fehér csapadék keletkezik. Elégetve 5'/o-nál több 
hamut ne adjon. 

Hirudines. 
Pióc!Ík. 

A Hirudo medicinalis L. sell Sanguisuga medicinalis Savigrzy 
(német pióca) és a Hirudo officinalis L. seu Sanguisuga of!icinalis 
Savigny (magyar pióca) nevű s az Awwlata osztályába, a 
Onathobdellida rendjébe és a ffirudinacea családjába tartozó 
himnős férgek. Európa tavaiban, mocsaraiban s patakjaiban fordul
nak elő, de tenyésztetnek is. Mindkét fajta egyaránt tartható. 
Súlyuk 1-5 gramm. Testük hosszukás, kissé lapos, csupasz, 
gyűrűzött; az állat változó alakú szivószájjal, három félkörös, sugár
szerüleg elhelyezett és számos apró foggal felfegyverzett állkapocs
csal, tíz egyszerü szemmel s a test végén egy szívókával bir. 

A német piócátzak háta sötét olivaszínű, hosszában futó 
hat világos rozsdaszínű s feketén pettyezett sávval; hasa zöldes
sárga, szabálytalan fekete foltokkal és fekete széllel. 

A magyar pióca hátának színe sötétebb, inkább feketés-barna 
vagy feketés-zöld s a hátfo hosszában futó hat rozsdaszínű sáv 
alig pettyezett; hasa olívazöld, de foltok nélküli és mindkét szélén 
fekete csíkkal diszített. 

• 
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Ha az élő állatot ujjaid között kissé nyomkodod, olajbogyó 
alakúvá huzza magát össze. 

Ha száját kevés ecettel. megnedvesíted, abból vércsepp ne 
szivárogjon elő, 

A nagyobb, hátán nem sávos, hanem szabálytalanul pettyezett 
és sárgás-zöld hasu Jópiócával (Haemopis sanguisorba Savigny) 
ne téveszd össze. 

friss és lágy vízben tartsd, melyet hetenkint kétszer meg
újítasz és melybe faszéndarabkákat vetsz belé. A beteg vagy az 
elhalt állatokat azonnal távolítsd el a többi közül, az edényt azután 
faszénporral tisztítsd meg és a vizet azonnal újítsd fel. 

Egyszer már használt állatokat újból nem szabad kiszolgáltatni. 

-!~ -!~ Hydrargyrum bichloratum ammoniatum. 
M ercaria mid ochlorid. 

Hg (NH,) Cl= 251 ·5. 

Hófehér por. Vízben és szeszben oldhatatlan; higított salétrom
savban enyhe melegítéskor tökéletesen oldódik. 

Ha a készítmény 0·25 grammos részletét vele egyenlő súlyú 
kaliumjodiddal és 5 köbcentimeter vízzel rázogatod, skarlátpiros 
csapadék keletkezik, a folyadék pedig ammonia-szagúvá válik. 
Salétromsavas oldatában ezüstnitrat-oldat fehér túrós csapadé
kot okoz. 

Késhegynyi próbája száraz kémlőcsőben hevítve, illanjon el 
tökéletesen, anélkül, hogy előbb megolvadna. Ha vízzel vagy 
szeszszel rázogatod, a folyadék szüredéke beszárításkor mérhető 
maradékot ne hagyjon. 

Sötétszíníí üvegben, igen óvatosan tartsd. 

T 
-·~ i 

Legnagyobb egyes adagja : 0·02 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·06 gramm. 

Hydrargyrum bichloratum corrosivum. 
Mercurichlorid. 

HgCJ, = 270·9. 

Színtelen kristályos tömeg, vagy fehér kristályos por. Heví
téskor 265°-on megolvad és 295°-on forrás közben tökéletesen 
elillan. A mercurichlorid 15 súlyrész hideg és 2 súlyrész forró 
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vízben, 3 súlyrész tömény szeszben és körülbelül 15 súlyrész 
tiszta aetherben oldható. Vizes oldata savanyú kémhatású, azon
ban natriumchloridot oldva benne, semlegessé válik. 

Vizes oldatában nátronlúg élénk sárga színű, ezüstnitrat
oldat pedig fehér túrós csapadékot okoz. 

Oldj 1·36 gramm mercurichloridot 50 köbcentimeter meleg 
vízben és telítsd a még meleg oldatot hydrogensulfid-gázzal, 
gyűjtsd azután a csapadékot tölcsérbe, melybe kis gyapot-pamatot 
tettél, majd mosd ki a csapadékot 50 köbcen!imeter vízzel. A szín
telen sz(iredéket forrald fel, kihűlése után fessed meg 2-3 csepp 
methylorange-oldattal. A savanyú oldat semlegesítésére norma! 
lúgból 9·9-10·1 köbcen!imeter kelljen. A tölcsérbe gyűjtött csapa
dékra csöpögtess 5 köbcen!imeter hígított ammonia-oldatot; a le
szűrt folyadékban, ha azt hydrogensulfidos vízzel elegyíted és 
sósavval megsavanyítod, sárga csapadék ne keletkezzék. 

Igen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·02 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·06 gramm. 

T 
~·~ i Hydrargyrum bijodatum rubrum. 

M ercurijod id. 

HgJ, = 453·9. 

Skarlátpiros, súlyos por. Vízben csaknem oldhatatlan; hideg 
szesz 150 és forró szesz 20 súlyrészében oldható. Szeszes oldata 
színtelen és semleges kémhatású. Kémlőcsőben hevítve megsárgul, 
azután megolvad, majd forrás közben maradék nélkül felszállad; 
a keletkezett sárga kristályos szálladék lassankint, kivált ha üveg
bottal karcolgatod, megpirosodik. 

Késhegyni próbáját lepárolt vízzel rázogatva, a leszűrt 
folyadék ezüstnitrat-oldattól legfeljebb gyengén tejesedjék meg, 
de ne váljék erősebben zavarossá se ettől, se hydrogensulfidos 
víztől. Fél gramm mercurijodid 15 köbcentimeter forró szeszben 
tökéletesen oldódjék. 

Sötétszínű üvegben, igen óvatosan tarsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·02 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·06 gramm. 
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~1~ Hydrargyrum chloratum mite sublimatione 
paratum. 

l(alomel, szállasztott mercurochlorid. 

HgCI = 235·5. 

A szállasztás útján készült, sugárszerü ·kristályos darabok
ban beszerzett mercurochloridot dörzsöld porcellánmozsárban 
igen finom porrá, azután mosd ki nagyon jól langyos vízzel és 
pedig mindaddig, míg a megszűrt mosóvíz ammoniumcarbonat
oldat néhány csepjétől huzamosabb idő multán sem zavarosÓdik 
meg többé. Gyűjtsd azután a mercurochloridot szűrőre és szárítsd 
meg sötét helyen, végül dörzsöld ismét porrá. 

Sárgás-fehér, kissé összetapadó, igen finom, nehéz por, mely 
százszoros nagyítású mikroskóppal vizsgálva, egyenlőtlen nagy
ságú kristálytörmelékből állónak látszik. lze és szaga nincs. 
Vízben, szeszben. és aetherben oldhatatlan. Nátronlúgtól meg
feketedik; a csapadékos folyadék szűredékében pedig, ha azt 
salétromsavval megsavanyítocl, ezüstnitrat-oldat, fehér túrós csapa
dékot okoz. Száraz kémlőcsőbcn hevítve, nem olvad meg és 
maradék nélkül felszállad. 

Ha a készítményből 1 grammot 10 köbcentimeter szeszszel 
rázogatsz, a lesziírt folyadék se hydrogensulfidos víztől, se ezüst
nitrat-oldattól ne változzék. Forralj fel 1 gramm mercurochloridot 
10 köbcentimeter norma! sósavval, azután telítsd a sz(iredéket 
hydrogensulfid-gázzal, majd vizsgáld meg a csapadékot arsenre 
a mercurichloridnál leírt módon. Ha a mercurochloridból egy 
grammot 5 köbce11tin1eter nátronlüggal forralsz, arn111onia ne 
fejlődjék. 

Sötétszínű üvegben, óvatosan .tartsd. 
Legnagyobb napi adagja: 1 ·00 gramm. 

~!~ ~1~ Hydrargyrum chloratum mite vapore 
paratum. 

Oózzel készült mercuroclzlorid-por. 

Hg Cl = 235·5. 

Tiszta fehér, össze nem tapadó, igen finom, nehéz por, mely 
százszoros nagyítású mikroskóppal vizsgálva, ép kristálykákból 
állónak látszik. Mozsárban dörzsölgetve, sárgás színt ölt. 
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Azonosságára és tisztaságára vizsgáld meg úgy, mint a 
szállasztott mercurochloridot. 

Csakis az esetben szolgáltasd ki a mercurocfzlorid e féleségét, 
Jw fzatározottan ezt rendelik. Belső használatra ne szolgáltasd ki. 

Sötétszínű üvegben, óvatosan tartsd. 

Hydrargyrum metallicum. 
Fém-fzigany, kénesó'. 

Hg=200·0. 

Ezüst-fehér, közönséges hőmérséken folyós fém. fajsúlya 
15'-on ugyanilyen hőmérsékű vízére vonatkoztatva 13·573. Lehűtve 
- 39°-on megszilárdul; hevítve 357°-on forr, de párolog kissé már 
közönséges hőmérséken is. 

Ha a fém-higany cseppjét száraz üveg-, vagy porcellánedény
ben mozgatod, az az edényhez legkevésbbé se tapadjon; száraz 
kémlöcsőben hevítve, maradék nélkül illanjon el. 

-l- -l- Hydrargyrum oxydatum flavum. 
Sárga mercurioxyd. 

Hg0=21ö·O. 

Nagy fajsúlyú, sárga, finom amorph por. Vízben csaknem 
oldhatatlan. Higított savak könnyen oldják. 

Száraz kémlőcsőben hevítve, oxygen-gázra és fém-higanyra 
bomlik, a nélkül, hogy vörös-barna gőzt fejlesztene, vagy mara
dékot hagyna. Vele egyenlő súlyú kristályos sóskasavval és tíz
annyi vízzel dörzsölgetve, félórán belül, fehér kristályos porrá alakul. 

Sósavval készült oldata tökéletesen átlátszó legyen. Salétrom
savas oldata (1: 50) ezüstnitrat-oldattól legfeljebb csak alig 
észrevehetően változzék. Oldj a készítményből 1 ·os grammot 5 
gramm natriumchloriddal együtt 20 köbcentimeter norma! sósav
ban és ugyanannyi lepárolt vízben, majd tégy az oldathoz 1-2 
csepp methylorange-oldatot; a sósav fölöslegének visszaméré
.sére a norma! lúgból 10·0-10·5 köbcen timeter kelljen. 

Sötét-színű üvegben, igen óvatosan tartsd. 
A vörös mercurioxyd lze/yett ezt a készítményt szolgáltasd ki. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·02 gramm. 
Legnag·yobb napi adagja: Q·06 gra1111n. 

l 
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--!- + Hydrargyrum salicylicum. 
Sccundaer mercurisalicylat, bázisos mercurisaliqlat. 

CH 
-0-

, •-Coo-Hg=33ö·O. 

fehér,amorph por. Vízben és szeszben úgyszólván oldhatatlan. 
Ha kevés mercurisalicylatot tömény sósavval melegítesz és 

az oldatot vízzel higítod, majd a kíválott csapadékról leszűröd, 
a szüredékben hydrogensulfidos víz fölöslege fekete csapadékot 
okoz. A szűrőn maradt fehér kristályos csapadékkal, annak 
kimosása után, a salicylsav reactióit végezheted. 

Megnedvesített kék I.~kmusz-papirosra hintve, azt legföljebb 
csak kissé vörösítse meg. Otannyi nátronlúgban enyhe melegítés
kor feloldódik; az oldat tökéletesen átlátszó és színtelen legyen. 
A készítményből 1 grammot a szabadban vagy jó légáramlású 
helyen izzítva, mérhető maradékot ne hagyjon. 

Igen óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·02 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·06 gramm. 

Hydrastis Canadensis radix. 
ffydrastis-gyökér. 

A Hydrastis canadensis L. (Rananculaceac) Északamerika 
keleti államaiban - Kentucky, Ohio, Nyugoti-Virginia - erdős 
vidékeken honos évelő növény gyökértörzse és mellékgyökerei 
használtatnak. 

A vékony mellékgyökerekkel s néha a szármaradványokkal 
is ellátott szárított gyökértörzs 3-5 cm. hosszú, 5-8 mm. átmérőjű, 
ívben meghajtott vagy ide-oda hajladozó, néha gyürüs, de hosszant 
is ráncos, göcsös, merev, kemény, kivül szürke-barna parával 
födött, belül élénk sárga szinii. A mellékgyökerek törékenyek, 
mintegy 1 mm. átmérőjűek s ha le nem töredeztek, több cm. hosszúak. 

A gyökértörzs keresztmetszetén elég széles kéreg látható; a 
farész 10-20 keskeny és ékalakú s barnás edénynyal<ibra daraboló
dott szét, melyek körben sugarasan vannak elhelyezve s melyeket 
egymástól széles bélsugarak választanak el; a bélállomány dús. 
A mellékgyökerek keresztmetszetében a középpontban 4 ágú 
csillagot mutató nyalábot látunk, melyet pericambium vesz körül 
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s egy endodermis, mely vékonyfalú sejtek egy sorábó_I áll. A paren
chymában mindenütt igen apró keményítőszemecske_k vannak, d~ 
találhatunk olyan sejteket is, melyek sárga, amorph, v1zben oldhato 
festékanyagot tartalmaznak. Kristályok a sejtekben nem találhatók. 
A gyökértörzs vizes forrázata (1 : 100-ra) sárga s~ínii, l'.eser~ !zii 
és ha belőle két részt egy rész kénsavval elegy1tesz es nehany 
csepp chloros vizet rétegzesz föléje, felül sötét-piros zóna kelet
kezik. Ha a gyökértörzs vékony keresztmetszetét egy csepp 
salétromsavval lecsöppented s mikroskóppal megvizsgálod, számos 
sárga berberin kristálytiit láthatsz. Ha a gyökértörzs 1 cgm-nyi 
porát chloroformmal kivonod s a kivonatról a chloroformot elpáro: 
Ioglatod, a szintelen maradék kevés kaliumbichromátot tartalmazo 
kénsavval pirosra s oly kénsavval, melybe egy kis ammonium
molybdenat kristálykát tettél, eleinte piszkos-zöldre, majd kékre 
festődik. 

A gyökérzet szagtalan, íze keserii s rágva a nyálat sárgéira festi. 

Hydromel infantum. 
Oyermekméz. 

Végy: manniis senna-forrázatot 

narancs szirupot 

Rendeléskor készítsd. 

négy súlyrészt 

egy súlyrész!. 

-!~ Hyoscyami folia. 
Beléndek-lel'elek 

4 

1 

A Hyoscyamus niger L. (Solanaceae) - bolondító beléndek -
egy- vagy kétéves, nálunk az egész országban parlagokon, utak 
mentén, szemétdombok közelében tenyésző növény levelei. A leve
lek hosszas tojásalakúak, hegyesek, többé-kevésbbé öblösen karé
lyosak vagy fogasak, az alsók nagyobbak, nyelesek, a felsők 
kisebbek, szárölelők, ragadó szőröktől bársonyosan bolyhosak, 
puhák, egész 30 cm. hosszúak, egész 10 cm szélesek, szennyes 
világos-zöldek, frissen bódító, undorító szagúak, szárazon csak 
enyhe szagúak, kesernyés ízűek. 

Virágzáskor, a vadon tenyésző növényről szedessenek s jól 
záró üvegben, egy éven túl ne tartassanak. 

' 
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Legalább l SOfo szeszes kivonatot adjanak. Mikroskóp alatt 
az epidermis-sejtek felül és a fonákon is öblösek a pallisad-rétecr 

' 0 egysoros, a szivacsos laza parenchyma többrétecrű s különösen 
a pallisaddal s~o~s~édos réteg sejtjeiben nagyobb és egyesben vagy 
csoportosan allo soskasavas mész kristályok láthatók. A levelek 
szőrei ké~élék, '.iagyobb számúak a 2-8 sejtből álló hegyes, 
tagolt szorok, kisebb számúak a hosszú, nyeles mirigyszörök 
íöbbsejtii fejjel; itt-ott kurtanyeles, egysejtű fejjel birók is

0
láthatók'. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·3 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 1 ·o gramm. 

lnfusum laxativum. 
lnft1sum Sewzae compositum. i'tlawuís szenna-jo1nízat. 

Végy: szenna-levelet (11) 

Önts reá 
száz grammot . 

forró lepárolt vizet 

100 

nyolcszáz grammot . 800 
félóra mulva szűrd meg a forrázatot, a maradékot 

gyengén sajtold ki s a szüredékben oldj 
mannát 

kétszáz grammot 200 
forrald fel az oldatot s miután lepárolt vízzel 

ezer grammra . . . 1000 
kiegészítetted, sziird meg gyapjúszöveten. 

Vöröses-barna, tiszta és átlátszó, szenna-levél szagú, édes 
ízű folyadék. Ha 5 grammos próbáját 5 köbcentimeter aetherrel 
összerázod s az elválasztott aetheres oldatot kémlöcsöben 1 köb
centimeter 1 O'/, ammonia-oldattal és 1 köbcentimeter vízzel 
összerázod, az ammoni<ís folyadék rózsaszínt ölt. 

Kisebb palackokban pasteurizálva tartsd. 

lnfusum Rhei. 
Tüzctura RJ1ci aqaosa. Rlteum-jorrázat. Rjzabarbara forrázat. 

Végy: felaprított rheum-gyökértörzset 
ötven gran11not 

kalium carbonatot 
öt grammot 

50 

5 
10 
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borax-port 
öt grammot 5 

Önts a keverékre 
forró lepárolt vizet 

négyszázötven grammot . . . 450 
Egy óra mulva szűrd meg a forrázatot, a maradékot 

gyengén sajtold ki s a kihűlt folyadékhoz tégy 
tömény szeszt 

és annyi 
lepárolt vizet, 
hogy annak súlya 

legyen. 

ötven grammot . . . . 50 

ötszáz gran1111. . 500 

Az ülepítés folytán megtisztült folyadékot töltsd kisebb 
palackokba. 

Vörös-barna színű, rhabarbara szagú és ízű folyadék. Ha 
0·2 köbcentimeter rheum-forrázatot 10 köbcentimeter vízzel fel
higítasz s a halványsárga oldathoz néhány csepp 5-ször norma! 
nátronlúgot tész, úgy annak színe vörösre változik. 

Kisebb palackokban pasteurizálva tartsd. 

~f~ lpecacuanhae radix. 
Hánytató-gyökér. 

Az Uragoga lpecacuanha (Willd.) Baill. seu Psychotria Ipecuanha 
Müller Argoviensis s. Cephaelis lpecacuanha Willde11ow(Rubiaceae) 
örökzöld s Brazilia erdeiben, különösen Matto-Orosso tartományban 
tenyésző s újabban Keletindiában már több helyen tenyésztett 
kicsiny, mintegy 30-40 cm. magas félcserjének az esős időnek 

kivételével egész éven át gyűjtött s a napon szárított gyökér· 
ágai. A gyökérdarabok egész 10-15 cm. hosszúak, 2-5 mm. 
vastagok, féregszerűen hajladozók, gyűr(ísen göcsösek, legtöbb
ször el nem ágazók, szürkék vagy szürkés-barnák; a kéreg szarü
szerű s a hengeres és fehér faállományról könnyen letöredezik vagy 
lefejthető. Szaga kellemetlen, dohos, íze undorító, keserű, csípős. 

Mikroskóppal vizsgálva, a kéreg sokszögletli parenchyma-sej
tekből álló dús alapszövetében - a cambiumhoz közel - rostás 
csövekből álló kis nyalábok lfühatók. Az egyes keményítő sze-

' 

1 

1 
i 
' 
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mecskék átmérője rendesen 3-1 O p.„ de nem nagyobb 12 
p .. -nál. A faállomány sugaras szerkezetű és főleg vastagfalú, 
elfásúlt, ferdén-hasadékosan pontozott pótlórostokból, valamint 
tracheidákból áll, melyek szintén ferdén, de udvarosan pontozottak 
s oldalt a végük felé egymással kerek nyílásokon át közlekednek· 
e két alakelem keresztmetszetben egymástól alig kiilönböztethetŐ 
meg. Központi bélállomány nincs. A gyökér pora, melynek készí
tésénél a faállomány vettessék el, legalább is 20/o alkaloidtartalmú 
legyen, amit a következő eljárással állapíts meg: 

. Rázogass 5 gramm gyökér-port (VI) bedugaszolt Erlenmayer
lomb1kban 75 gramm aetherrel. 1/., óra mulva mérj a lombikba 
4 cm" 10'/o-os ammonia-oldatot s rázd a keveréket 1/, óráig 
folytonosan és erősen. 1

/, óra mulva sziítj le a megtisztúlt 
aetheres foiyadék?ói óvatosan 60 grammot ( = 4 gramm gyökér
por) 200 cm '-es 1enai üvegből készült dugós lombikba s a lom
bikot Liebig-hűtővel összekötve, párologtasd a folyadékot szárazra. 
A maradékot oldjad fel két ízben 5-5 cm" aetherben s pároloatasd 
mind a kétszer újból szárazra. A kihűlt maradékra önts 30° cm' 
vízzel telített aethert, majd 10 cm" !izednormal sósavat s ha fel
oldódott, tégy a folyadékhoz 90 cm" vizet és jelző ül néhány 
csepp szeszes jodeosin oldatot. Rázd fel a folyadékot egy ízben 
s 5 perc mulva csepegtess hozzá részletekben - a beduaaszolt 

" lombikot mindannyiszor erősen felrázván - annyi tizednormal 
nfüronlúgot, hogy a vizes folyadék éppen halvány rózsaszínt 
öltsön. A leméri tizednormal sósav és az elhasznált tizednormal 
nátronlúg köbcentimeter-számainak különbsége 0·0241-el meg
szorozva, a 4 gm. gyökérporban foglalt alkaloid<ík mennyiségét 
eredményezi. 

-i~ Jalapae radix. 
}a/apa-gyökér. 

A mexikói Andes-hegység erdeiben, vizenyős helyeken, vadon 
tenyésző, Ceylonban és Jávában már tenyésztett, évelő Exogonium 
purga Bcnth. (Conl!ol1 111/accac) gu1nósa11 n1egvastagodott, napon, 
majd forró hamuban, esetleg szabad tlizön szárított mellékgyö
kerei. A gyökérdarabok különböző nagyságúak, tyüktojás-e~ész 
a11na~nagyságíg·, gö111bölylíek, körtealakúak vagy hosszúak, egé~ 
szek vagy szétmetszettek, tömöttek, kemények, súlyosak néha a 
szárítás okából hasogatottak, hosszant vagy szabálytalanul hálósan 

10' 
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ráncosak, paraszemölcsösek.Színük kívül sötét-barna, a harántúl meg
nyúlt paraszemölcsök helyén világosabb színűek, a ráncok mélyén 
fénylő feketék. Törésük szarúszerű, síma, de sem rostos, sem fás. 
Izük eleinte édeses, majd kellemetlen, undorító, a torkot kaparó; 
szaguk gyengén füstös. Középen harántul kettémetszve, a metszés
felület világos szürke-barna; a keskeny kéregrész a tömeges farésztől 
barna gyürüvel van elválasztva. A farészre jellemző, hogy benne 
sötétebb barna concentricus körök láthatók; nagyobb gyökérdara
bokon ezen körök csak a külső részen fordulnak elő, míg befelé 
barnás sávokat vagy foltokat és pontokat láthatni, ami miatt a 
metszésfelület mintegy márványozottnak látszik. 

Mikroskóppal vizsgálva, a hatalmas para alatii keskeny 
kéreg alapszövete vékonyfalú parenchyma, melyben számos tág és 
kerek harántmetszetet adó váladéktömlő fut. A fának hatalmas 
parenchymájában az edények kisebb-nagyobb szabálytalan csopor
tokat alkotnak, körülöttük másodlagos kambium képződött, mely 
az edények felé fás, kifelé pedig rostás elemeket és váladéktömlőket 
hozott létre, mely utóbbiak a parenchymában is bőven láthatók. 
A parenchyma-sejtek telve vannak nagy, gömbölyű, egyes, kettes 
vagy hármas, concentricusan rétegzett keményítőszemecskékkel, a 
melyek többé-kevésbbé eltorzultak; gyakoriak a parenchymsejtek
ben a sóskasavas calcíu1n rózsácskák is. 

A gyökér gyántatartalma legalább 8°/0 legyen, mit úgy hatá
rozz meg, mint a hogyan a jalapagyanta készítése elő van irva. Az 
előállított gyanta oly sajátságokat mutasson, mint a hivatalos gyanta. 

Óvatosan tartsd. 

-!- Jodoformium. 
jodoform, frijodmetlzan. 

CHJ, = 393·9. 

Citromsárga szín(i, hatszögű kristálylemezkék vagy sárga 
kristályos por; szaga átható, kellemetlen. Körülbelül 120°-on olvad. 
Vízben csaknem oldhatatlan; 50 súlyrész hideg és mintegy 10 
súlyrész forró szeszben, valamint 6 súlyrész aetherben oldható. 

Ha 10 súlyrész aetherrel rázogatod, tökéletesen átlátszó oldat 
keletkezzék. Tíz súlyrész vízzel rázogatva, majd a folyadékot meg
szűrve, a szüredék baryumchlorid-oldattól ne változzék, ezüstnit
rat-oldattól pedig legfeljebb alig tejesedjék meg. 

' r 
• 

Porcellán-lemezkén hevítve, maradék nélkül illanjon el. 
Jól záró, sötét-színű üvegben, óvatosan taTtsd. 

Legnagyobb egyes adagja belsőleg: 0·20 gramm. 
Legnagyobb napi adagja belsőleg: J ·OO gramm. 

~!~ Jodum. 
jod. 

J = 126'97. 
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Szürkés-fekete, fémfényű, rhombos kristály-lemezkék. Vízben 
csak kevéssé oldható, de bőségesen oldódik kaliumjodid-oldatban, 
szeszben és aetherben barna színnel, chloroformban, széntetra
chloridban és széndisulfidban pedig ibolya színnel. 

Ha néhány tizedgramm jodot száraz kémlőcsőben hevítesz, az 
ibolya-színű gőzzé alakul, majd kristályosan felszállad. E próbánál 
a jod maradékot ne hagyjon, szálladékában _pedig folyadékcsep
pecskéket vagy finom, színtelen, tűalakú kristálykákat még nagyí
tóval se lehessen látni. Porrá dörzsölve, ne tapadjon össze. Dörzsöli 
össze 1 gramm jodot o·J gramm kaliumjodiddal, hevítsd azután 
a keveréket kis porczellántégelyhen, míg a jod elillant. A fehér 
maradékot oldjad néhány köbcentimeter vízben, elegyítsd ez 
oldatot fölös mennyiségű ezüstnitrat-oldattal és néhány köbcen
timeternyi ammonia-oldattal. A csapadéka s folyadék szüredéke 
salétromsavval megsavanyítva, legfeljebb alig tejesedjék meg. Rázo
gass o·s gramm porrá dörzsöl.! jodot 10 köbcentimete r lepárolt 
vízzel; a leszűrt, halvány barnás-színű folyadékhoz elegyít s csep
penkint annyi 0·1 norma! natriumthiosulfat-oldatot, míg éppen 
elszíntelenedett, azután tégy még hozzá 20 csepp nátronlúgot és 
5 csepp ferrosulfat-oldatot; rázogatás és enyhe melegítés után, 
ha a folyadékot sósavval megsavanyítod, az ne öltsön, néhány 
perc multán se, kékes vagy zöldes színt. 

Oldj l '270 gramm porrá· dörzsölt jodot 2 gramm kalium
jodiddal együtt vízben 100 köbcentimeterre; ha ez oldat 20 köb
centimeteres részletéhez 0·1 norma! natriumthiosulfat-oldatot cse
pegtetsz, ebből J 9·9-20·J köbcentimeter kelljen a folyadék elszín
telenítésére. 

Jól záró üvegdugós üvegben, óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja belsőleg: 0·03 gramm. 
Legnagyobb napi adagja belsőleg: 0·10 gramm. 

1
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Juniperi fructus. 
Boróka termése. 

A nálunk is s az egész mérsékelt és hideg földövön vadon 
tenyésző Juniperus communis L. ( Abietüzaceae) érett s a fejlődése 
második évében össze! gyüjtött tobozbogyói. Gömbölyűek, fénylők, 
simák, tetejükön hármas forradással, alapjukon csillagalakúan 
elhelyezett barna, pikkelyes, apró murvákkal. Húsuk lágy, szivacsos, 
zöldes-barna, három kemény maggal, melyeken 3 púpszerű olaj
mirigy látható. lzük édeses, zamatos, kissé kesernyés utóizzel; 
szaguk kellemes, terpetinre emlékeztető. Éretlen, szürkés vagy vör
henyes, nemkülönben régi, száraz, porhanyós és rovarette toboz
bogyók ne tartassanak. 

l(alium aceticum solutum. 
Ecetsavas kalium-oldat, kaliumacetat-oldat. 

CH,. COOK+ Aq [CH,. COOK= 98·2]. 

Végy: h igított ecetsavat 
háromszáz grammot . 

adj hozzá részletenkint 
kaliumhydrocarbonatot 

300 

kilencvennyolc grammot . . . . . 98 
A szénsav teljes kiüzése végett forrald fel több izben 

a folyadékot megmért porcelláncsészében; forralás köz
ben semlegesítsd a folyadékot kaliumhydrocarbonattal, 
szűrd meg papiroson és szükség szerint vagy párolog
tasd be, vagy pedig higítsd lepárolt vízzel, úgy, hogy 
az oldat súlya 

kétszázkilencvennégy gramm . . . 294 
legyen. A készítményt töltsd kisebb orvosságos üvegekbe 
és sterilizáld. 

Semleges vagy kissé savanyú kémhatású, színtelen és szag
talan, átlátszó folyadék. fajsúlya J ·J75-J ·J 80. Három súlyrészében 
1 súlyrész kaliumacetat van. Ha az ötannyi vízzel higított készít
mény l 0 köbcentimeteres próbáját 0·5 gramm borkősav-porral 

összerázod, fehér kristályos csapadék keletkezik. ferrichlorid-oldat 
sötét-vörösre festi. 

Ha 2 köbcentimeter kaliumacetat-oldatol 10 köbcentimeter 
sósavas stannochlorid-oldattal elegyítesz, az enyhén megmelegített 

.-
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folyadék ülepedés folytán megtisztulva, félóra multán se ölisön bar
nás színt. Kétannyi vízzel higítva, s_t hydrógensulfidos víztől, se kén
ammoniumtól, se baryumchlorid-oldattól ne változzék. Ugyanígy 
higítva és salétromsavval megsavanyítva, ezüstnitrat-oldattól leg-
feljebb gyengén tejesedjék meg. · 

Hűvös helyen tartsd; a megzavarosodott és lúgossá vált 
készítményt vesd el. 

+ Kalium bichromicum. 
/(aliumpyrochromat, lwliumbichromat. 

K,Cr,O; = 294'5. 

Narancsvörös színű kristályok. Körülbelül 10 súlyrész vízben 
narancsvörös színű folyadékká oldódik. 

Ha a sóból 0·5 grammot és ugyanannyi kristályos natrium
acetatot 10 köbcentimeter lepárolt vízben oldasz és az oldatot 0·5 gr. 
borkősav-porral összerázod, fehér kristályos csapadék keletkezik. 

Késhegynyi próbája tömény sósavval melegítve, bőségesen 
fejleszt chlor-gázt. 

Óvatosan tartsd. 

~L Kalium bromatum. 
' 

Bromkalium, kaliumbromid. 

KBr= 119·1. 

Kockaalakú, színtelen, csipös-sós ízii kristályok, vagy fehér 
szemecskés por. Körülbelül 2 súlyrész vízben és 80 súlyrész 
szeszben oldható. 

Ha a sóból 0·5 grammot és ugyanannyi kristályos natrium
acetatot l 0 köbcentimeter lepárolt vizben oldasz és az oldatot 
o·s gramm borkősav-porral összerázod, fehér kristályos csapadék 
keletkezik. Oldatát széntetrachloriddal és kevés chloros vízzel 
nízogatva, a széntetrachlorid vöröses-sárga színt ölt. 

Platina-dróton a lángba tartva, ezt sárga színiire ne fesse. 
Néhány cseppnyi sósavval megsavanyított vizes oldata (1 : l 0) ne 
változzék hydrogensulfidos viztöl, még akkor se, ha a folyadékot 
ammonia-oldattal meglúgosítod. Ha a porrá dörzsölt só próbáját 
fehér porcellán-lemezkén néhány cseppnyi higított kénsavval meg
nedvesíted, az ne pezsegjen és ne sárguljon meg. Pora megnedve-

•. 
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sített vörös lakmusz-papirosra hintve, ezt ne kékítse meg erősebben. 
Oldata (1 : l 0) ammoniumoxalat-oldattól ne változzék. Sósavval 
megsavanyított vizes oldata (1 : 10) baryumchlorid-oldattól ne zava
rosodjék meg. Ha vizes oldatából (1 : l 0) néhány köbcentimetert 
kevés széntetrachloriddal és pár cseppnyi ferrichlorid-oldattal 
összerázasz, a széntetrachlorid színtelen maradjon. 

A készítményből l ·19 grammot oldj lepárolt vízben 100 köb
centimeterre. Ha ez oldat 20 köbcentimeteres részletét néhány 
cseppnyi salétromsavval és 20 köbcentimeter 0·1 norma! ezüst
nitrat-oldattal elegyíted, majd rázogatás és enyhe melegítés után 
a csapadékos folyadékot megszűröd, a tiszta szüredék egyik 
részlete sósavtól, másik részlete ezüstnitrat-oldattól ne zavarosodjék 
meg erősebben. Jól záró edényben, óvatosan tartsd. 

Kalium carbonicum depuratum. 
Tisztított szé11saJ!as kalium, tisztított lwliumcarbo11at. 

K,CO, = 138·3. 

fehér szemecskék. Ugyanannyi vízben csaknem tökéletesen 
oldódik; az oldat maró-lúgos. 

Ha a sóból 0·20 grammot l 0 köbcentimeter lepárolt vízben 
oldasz és az oldathoz 0·5 gramm borkősav-port hintesz, a folya
dékból, pezsgés közben, fehér kristályos csapadék válik Id. 

Legalább 90 százalék kaliumcarbonatot tartalmazzon. Ennél
fogva, ha l "38 gramm tisztított kaliumcarbona!ot 10 köbcentimeter 
lepárolt vízben oldasz, az oldat semlegesítésére, jelzőül 1-2 csepp 
methylorange-oldatot használva, norma! sósavból legalább 18 köb
centimeter kelljen. 

Jól záró edényben tartsd. 

Kalium carbonicum purum. 
Tiszta szénsal'as lwlium, tiszta kaliumcarbonat. 

K,CO:: = 138·3. 

fehér, szemecskés, tökéletesen száraz por. A levegőn meg
nedvesedik. Vízben bőségesen oldódik; szeszben oldhatatlan. 

Ha a sóból 0·20 grammot 10 köbcentimeter lepárolt vízben 
oldasz és az oldathoz o·s gramm borkősav-port hintesz, a folya
dékból, pezsgés közben, fehér kristályos csapadék válik ki. 

J 

' 

1 
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Vele egyenlő súlyú vízzel készűlt oldata tökéletesen átlátszó 
legyen; ha ez oldat l köbcentimeteres részletét 10 köbcentimeter 
hydrogensulfidos vízzel elegyíted, az ne változzék meg, még 
akkor se, ha a folyadékot sósavval megsavanyítod. A só mor
zsáját platina-dróton a lángba tartva, az! ne fesse sárga színűre. 
A só vizes oldatának (1 : 10) próbája ammonia-oldattal elegyítve, 
néhány cseppnyi ezüstnitrat-oldattól ne változzék, másik próbája 
salétromsavval megsavanyítva, baryumnitrat-oldattól ne zavaro
sodjék, ezüstnitrat-oldattól pedig legfeljebb alig észrevehetően 
tejesedjék meg, de enyhe melegítéskor se váljék sötét színiivé. 
Ha a vizes oldat (1: 10) 10 köbcentimeteres részletét 1-2 csepp 
ferrosulfa!-oldattal összerázod, majd enyhe melegítés után sósavval 
megsavanyítod, az kékes színt ne öltsön. Ha a vizes oldat kis 
részletét kénsavval semlegesíted, majd 2--3 térfogat tömény kén
savval elegyited és a lehiítött folyadékra ferrosulfat-oldatot réte
gezesz, az érintőfelületen sötét-színii gyűr(i ne keletkezzék. 

Ha a porrá dörzsölt készítményből 2 grammot kis platina
tégelyben az enyhe vörösizzás hőmérsékére hevítesz, a súlycsök
kenés ne legyen több 0·10 grammnál. A kihevített sóból oldj 
1"38 grammot 10 köbcentimeter lepárolt vízben és 1-2 csepp 
methylorange-oldatot használva indicatorúl, semlegesítsd az oldatot 
norma! sósavval, melyből e célra legalább 19"8 köbcentimeter kelljen. 

Igen jól záró edényben tartsd. 

Kalium carbonicum solutum. 
Széflsar>as lwlium-o!dat, ka!iumcarbonat-oldat. 

K,CO:: + Aq. [K,CO„ = 138·3J. 

Végy: tiszta kaliumcarbonatot 
százöt grammot . 105 

oldjad 
lepárolt vízben 

kétszáz grammban . . . 200 

Szűrd meg az oldatot és ha szükséges, hígítsd lepárolt 
vízzel annyira, hogy fajsúlya l '335-1 ·340 legyen. 

Színtelen, átlátszó, maró-lúgos folyadék. Három súlyrészében 
egy súlyrész kaliumcarbonat van. 
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-!~ Kalium chloricum. 
Clzlorsavas kalium, kaliumc!zlorat. 

KClO, = 122·6. 

Színtelen kristálylemezkék vagy fehér kristályos por. Hideg 
vízben 16, forróban 2 súlyrészben oldható; oldata semleges. 
Tömény sósavval enyhe melegítéskor chlor-gázt fejleszt. Éghető 
anyagokkal való keveréke dörzsölve, ütve vagy melegítve, robban. 

Ha a sóból 0·5 grammot és ugyanannyi kristályos natrium
acetatot 10 köbcentimeter lepárolt vízben oldasz és az oldatot 
o·s gramm borkősav-porral összerázod, fehér kristályos csapadék 
keletkezik. Vizes oldatában ezüstnitrat-oldattól csapadék nem kelet
kezik. Ha azonban a só kis próbáját platina-lemezen az oxygen-gáz 
fejlődésének megszűnéséig izzítod, azután a maradékot vízben 
oldod, az oldatban ezüstnitrat-oldat fehér túrós csapadékot okoz. 

Vizes oldata (1 : 20) ne változzék meg hydrogensulfidos
víztől akkor se, ha a folyadékot sósavval megsavanyítod, vagy 
ammoniával meglúgosítod ; ne változzék továbbá se ammonium
oxalat-oldattól, se baryumchlorid-oldattól, ezüstnitrat-oldattól pedig 
legföljebb alig tejesedjék meg. Ha a sóból 1 grammot kis 
hengerpohárban 5 köbceniimeter nátronlúggal leöntesz és a folya
dékba késhegynyi zinkreszeléket és ugyanannyi vasport hintesz, 
majd a poharat óraüveggel befödöd, a pohárban foglali levegő 
10 perc multán se Jegyen ammonia-szagú, illetőleg sósavba 
mártott üvegbot körül ködöt ne okozzon. 

Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·5 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 2·0 gramm. 

Kalium hydrocarbonicum. 
f(alium bicarbol!ic11111, kaliumhydrocarbonat. 

KHCO„ = 100·2. 

Színtelen, átlátszó, egymáshoz nem tapadó kristályok. Körül
belül 4 súlyrész vízben oldható; oldata kissé lúgos kémhatású. 

Ha a sóból 0'30 grammot 1 O köbcentimeter lepárolt vízben 
oldasz és az oldathoz 0·5 gramm borkősavport hintesz, a folya
dékból, pezsgés közben, fehér kristályos csapadék válik ki. Vizes 
oldata savakkal élénken pezseg, de magnesiumsulfat-oldatban 
közönséges hőmérséken csapadékot nem okoz. 

• 

155 

Oldata hydrogensulfidos víztől ne változzék, még akkor se, 
ha sósavval megsavanyítottad. Platina-dróton hevítve, a lángot 
mindvégig ibolyaszínűre fesse. Salétromsavval megsavanyított 
oldata se baryumnitrat-, se ezüstnitrat-oldattól ne zavarosodjék 
meg. A porrá tört só 5·00 grammos részlete kis platina-tégelyben 
izzítva, 3·44_3·45 gramm maradékot hagyjon. 

Jól záró üvegben tartsd. 

Kalium hydrotartaricum. 
SavanylÍ borkősavas lwlium, kalium!tydrofarfrat. 

KH (C,H,O,) = 188·2. 

Végy: borkősavat 

oldjad 
kétszáz grammot 

lepárolt vízben 
ötszáz gra1nmban . 

szórj a folyadékba apránként 
kaliumhydrocarbonatot 

200 

500 

száz grammot . . . . 100 
A pezsgés megszűnte után gyűjtsd a kristályos csapadékot 
vászonszűrőre és kisajtolás után szárítsd meg meleg 
helyen, végül dörzsöld porrá. 

Fehér kristályos por; íze savanykás; 192 súlyrész hideg és 
20 súlyrész forró vízben oldható, szeszben oldhatatlan. ,_ 

Natriumcarbonat-oldatban pezsgéssel oldódik. Platina-lemezen 
hevítve megszenesedik, miközben égetett cukor-szagot áraszt; 
a maradék, ha platina-dróton a lángba tartod, ezt ibolya-színiire festi. 

Ha a só finom porát hydrogensulfidos vízzel péppé keve
red, fehér színe megmaradjon. A sónak ammonia-oldattal készült 
oldata egy csepp kénammoniumtól ne változzék meg. Ha a sóból 
0·5 grammot 2 köbcentimeter meleg sósavban oldasz és az 
oldathoz 10 köbcentimeter sósavas stannochlorid-oldatot elegyí
tesz, az enyhén megmelegített folyadék még félóra mulva se 
öltsön barnás színt. Rázogass egy gramm sót 5 köbcentimeter 
ecetsavval, majd szűrd le a folyadékot félóra mulva és hígítsd 
25 köbcentimeter vízzel; e folyadék néhány cseppnyi ammonium
oxalat-oldattól egy percen belül legfeljebb alig zavarosodjék meg. 
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Ha a sóból egy grammot 20 köbcentimeter vízzel rázogatsz, a 
leszűrt oldat salétromsavval megsavanyítva, baryumnitrat-oldattól 
ne változzék, ezüstnitrat-oldattól pedig legfeljebb gyengén teje
sedjék meg. Ha a sóból 1 grammot 10 köbcentimeter nátron
Iúggal melegítesz, ammonia ne fejlődjék. 

~;~ Kalium hydroxydatum. 
!(aliumhydroxyd. 

KOH =56·2 

Kristályos törésű, fehér rudacskák. A levegőn megnedvese
dik, majd szétfolyik. Felényi súlyú vízben oldható. Oldata maró
lúgos. 

Ha a készítményből 0·20 grammot 10 köbcentimeter lepá
rolt vízben oldasz és az oldatot 0·5 gramm borkősav-porral össze
rázod, fehér kristályos csapadék keletkezik. Vizes oldata igen 
erősen lúgos kémhatású és ezüstnitrat-oldatban szürkés-barna 
csapadékot okoz. 

Ha 1 gramm kaliumhydroxydot 2 köbcentimeter vízben 
oldasz és a lehíitött Iúghoz 1 O köbcentimeter szeszt elegyítesz, a 
folyadékból egy óra multán is legföljebb csak kevés üledék váljék 
ki. Oldata (1 : 20) salétromsavval megsavanyítva, se baryumnitrat-, 
se ezüstnitrat-oldattól ne zavarosodjék meg, legalább ne azonnal 
és ne erősen. Vizes oldatának (1 : 20) 10 köbcentimeteres részlete 
egy-két cseppnyi ferrosul!at-oldattal összerázva, majd enyhe mele
gíh's után sósavval megsavanyítva, ne kéküljön meg. Semlege
sítsd a kaliumhydroxyd vizes oldatának (1 : 20) kis részletét kén
savval, majd elegyíts a folyadékhoz 2 -3 té1iogat tömény kénsa
vat, hlitsd le az elegyet és rétegezz mi ferrosulfat-oldatot; az 
érintöfelületen sötét-színíi gyíiríi ne keletkezzék. 

Legalább 80°/0 kaliumhydroxydot tartalmazzon. Ennélfogva, 
ha a készítményből 5"62 grammot vízben 100 köbcentimeterre 
oldasz, majd az oldat 20 köbcentimeteres részletéhez 10 köbcen
timeter baryumchlorid-oldatot és néhány cseppnyi szeszes phe
nolphtalein-oldatot elegyítesz, norma! sósavból legalább is 16 
köbcentimeter kelljen, hogy a vörös folyadék éppen elszintelenedjék. 

Igen jól záró üvegben, óvatosan tartsd. 
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Kalium hypermanganicum. 
Hyperma11gansa1•as kalitLm, kaliumhype1111a11ganat. 

K Mn 0, = 158·3. 
Sötét ibolyaszínű, csaknem fekete, fémfényű hasábalakú 

kristályok. Hideg vízben 16 súlyrészben, forróban 3 súlyrészben 
oldható. Éghető anyagokkal való keveréke dörzsöléskor, vagy mele
gítéskor, úgyszintén ütésre eldurran. 

A porrá dörzsölt só kis próbája, ha azt egy cseppnyi vízzel 
megnedvesítve, platina-dróton a lángba tartod, elbomolva szipor
kázik, majd a lángot ibolya-színűre festi. Híg oldata szép ibolya
színű; ez oldat próbája nátronlúgtól és egy cseppnyi szesztől 

csakhamar megzöldül. 
Ha 0·5 _gramm kaliumhypermanganatot 30 gramm vízzel és 

2 gramm szeszszel forralsz, a barna csapadékos folyadék szüredéke 
színtelen legyen; ha e szüredék 10 köbcentimeteres részletét o·s 
gramm borkősav-porral összerázod, fehér, kristályos csapadék 
keletkezik. E szüredék 5 köbcentimeteres másik részlete salétrom
savval megsavanyítva, baryumnitrat- vagy ezüstnitrat-oldattól alig 
változzék. Ha a szüredék még megmaradt részletét forralással 
felényire besürűsíted, majd a kihült oldathoz óvatosan 2 -3 tér
focrat tömény kénsavat elegyítesz, végül pedig a lehűtött folya
dékra ferrosulfat-oldatot rétegezesz, az érintőfelületen sötét-színíi 
gylirű ne keletkezzék. 

Oldj a sóból 0·316 grammot vízben 100 köbcentimeterre, 
és tégy ez oldat 20 köbcentimeteres részletéhez 1 gramm kalium
jodidot; azután savanyítsd meg a folyadékot sósavval, végül pedig 
mérd meg a kiválott jodot 0·1 norma! natriumthiosul!at-oldattal. 
A volumetriás oldatból e célra 19·9-20·0 köbcentimeter kelljen. 

Fénytől és szénvegyületek gőzétől védve, üvegdugós üveg
ben, óvatosan tartsd. 

-!~ Kalium hypophosphorosum. 
Hypoplwsplwrossavas kalit1111, lwliuml~l'(JOphospllit. 

KH, PO, = 104·2. 

Fehér, kristályos, hygroskopos só. Víz bőségesen, szesz 
elég jól oldja. 

A só próbája porcellán-lemezkén hevítve, világító lánggal 
égő gáz! fejleszt. Ha a sóból 0·5 grammot és ugyanannyi kristá
lyos natriumacetatot 10 köbcentimeter vízben oldasz és az oldatot 
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0·5 gramm borkősav-porral összerázod, fehér, kristályos csapadék 
keletkezik. Oldatának néhány csepje ammoniás ezüstnitrat-oldat
ban, enyhe melegítéskor, sötét-színii csapadékot okoz. 

A só próbája sósavból ne pezsegjen. Vizes oldatában (1 : 10) 
ammoniumcarbonat-oldat csapadékot ne okozzon. Ecetsavval meg
savanyított oldata hydrogensulfidos-víztől ne változzék. Oldala 
(1: 10) calciumsulfat-oldattól ne zavarosodjék meg erősebben; ha 
pedig e zavaros folyadékot sósavval megsavanyítod, annak töké
letesen meg kell tisztulnia. Oldj 1 gramm kaliumhypophosphitet 
10 köbcentimeter legtöményebb meleg sósavban; az ülepedés 
folytán megtisztult folyadék félóra mulva se öltsön barnás színt. 

Legalább 90 százalékos legyen; ennek megfelelően, ha 0·2ö 
gramm kaliumhypophosphitet vízben 100 köbcentimeterre oldasz és 
az oldat 10 köbcentimeteres részletét 9 köbcentimeter 0·1 norma! 
kaliumhypermanganat-oldattal elegyíted, majd a 10 köbcentimeter 
kénsavval megsavanyított folyadékot forralod, annak el kell szin
telenednie. 

Igen jól záró edényben, óvatosan tartsd. 

-!~ Kalium jodatum. 
jodkalüun, kaliumjodid. 

KJ= löö·J. 

Kockaalakú, színtelen, csipős-sós, utóbb kesernyés ízü kris
tályok. A levegőn nem nedvesedik meg; 0·75 súlyrész vízben és 
9 súlyrész szeszben oldódik. 

Ha a sóból 0·5 grammot és ugyanannyi kristályos natrium
acetatot 10 köbcentimeter lepárolt vízben oldasz és az oldatot 
0·5 gramm borkősav-porral összerázod, fehér, kristályos csapadék 
keletkezik. Oldatának szénteirachloriddal és kevés chloros vízzel 
való rázogatásakor, a széntetrachlorid ibolyaszín! öl. 

Platina-dróton a lángba tartva, azt sárga színlire ne fesse. 
Ha a só vízes oldatának (1: 10) 10 köbcentimeteres próbáját 
néhfoy cseppnyi hígított kénsavval megsavanyítod, a folyadék 5 
percen belül ne sárguljon meg. Néhány cseppnyi sósavval meg
savanyított vízes oldata ne változzék hydrogensulfidos víztől, még 
akkor se, ha a folyadékot ammonia-oldattal meglúgosítod. Pora meg
nedvesített vörös lakmusz-papirosra hintve, azon kék foltokat ne 
okozzon. Oldata ammoniumoxalat-oldattól ne vültozzék. Vizes 
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oldata baryumchlorid-oldattól ne zavarosodjék meg. Ha a só vizes 
oldatának 10 köbcentimeteres részletét 10 csepp nátronlúggal és 
néhány cseppnyi ferrosulfat-oldattal rázogatod, az enyhén meg
melegített folyadék, ha azt sósavval megsavanyítod, ne váljék kék 
vagy zöld színűvé. Ha a sóból 1 grammot kis hengerpohárban 
5 köbcentimeter náironlúgban oldasz és a folyadékba késhegynyi 
zink-reszeléket és ugyanannyi vas-port hintesz, majd a poharat 
óraüveggel befödöd, a pohárban foglalt levegő 10 perc multán ne 
legyen ammonia-szagú, illetőleg sósavba mártott üvegbot körül 
ködöt ne okozzon. Ha 0·25 gramm kaliumjodidot 2 köbcenti· 
meter ammonia-oldatban oldasz, azután rázogatás közben az oldat
hoz fölös mennyiségű ezüstnitrat-oldatot elegyítesz, a csapadékos 
folyadék szüredéke salétromsavval való megsavanyításkor alig 
zavarosodjék meg és megmelegítve ne öltsön sötétes színt. 

A készítményből 1 ·66 grammot oldj lepárolt vízben 100 köb
centimeterre. Ha az oldat 20 köbcentimeteres részletét néhány 
cseppnyi salétromsavval és 20 köbcentimeter 0·1 norma! ezüstnitrat
oldattal elegyíted, majd rázogatás és melegítés után a csapadékos 
folyadékot megszűröd, a szüredék egyik részlete sósavtól, másik 
részlete ezüstnitrat-oldattól ne zavarosodjék meg erősebben. 

Óvatosan tartsd. 

Kalium natrio-tartaricum. 
Borkó'savas kali11m-natri11111, kali11m-natri11111 tartrat, Seigneltc-só. 

KNa(C,H,0,,).4H,O = 282·3. 

Hasábalakú, színtelen kristályok, vagy fehér, kristályos por. 
A levegőn kissé mállik. Egy súlyrésze J •4 súlyrész vizben old
ható; oldata semleges kémhatású. 

Vizes oldatában (1 : 10), ha azt felényi térfogatú ecetsavval 
elegyíted, az összerázáskor fehér, kristályos csapadék keletkezik. 
Hevítéskor megolvad, majd vizet veszít, azután megszenesedve, 
égetett cukor-szagot áraszt. A maradék a lángot sárgára festi; 
indigó-oldaton át a láng vörösnek l<itszik. 

Sósavval megsavanyított vizes oldatának (1 : 20) részlete 
hydrogensulfidos víztől ne változzék, még akkor se, ha a folya
dékot ammonia-oldattal lúgossá teszed. Ha a sóból 1 grammot 
2 köbcentimeter meleg sósavban oldasz és az oldatot 10 köb
centimeter sósavas stannochlorid-oldattal elegyíted, az enyhén 
megmelegített folyadék, ülepedés folytán megtisztulva, fdóra 
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multán se öltsön barnás színt. Oldata (1 : 10) néhány cseppnyi 
ammoniumoxalat-oldattal elegyítve, egy percen belül legfeljebb 
csak kissé zavarosodjék meg. Ha a só vizes oldatát vele egyenlő 
térfogatú salétromsavval elegyíted, e folyadék ne változzék baryum
nitrat-oldattól, ezüstnitrat-oldattól pedig alig észrevehetően teje
sedjék meg. A sóból 1 grammot 10 köbcentimeter nátronlúggal 
melegítve, ammonia ne fejlődjék. 

Kalium nitricum. 
Salétromsavas kalium, kaliamnitrat, salétrom. 

KNO„ = 101 ·2. 

Hasábalakú, színtelen kristályok, vagy fehér, kristályos por· 
A levegőn nem ,Változik. Hűsítő és egyszersmind kesernyés-sós ízií. 
Körülbelül 4 súlyrész hideg és 0·4 súlyrész forró vízben oldható; 
szeszben csaknem oldhatatlan. Vizes oldata semleges kémhatású. 

Ha a sóból o·s grammot és ugyanannyi kristályos natrium
acetatot 10 köbcentimeter lepárolt vízben oldasz és az oldatot 
o·s gramm borkősav-porral összerázod, fehér, kristályos csap~dék 
keletkezik. Vizes oldatának egy térfogatát 2-3 térfogat tömény 
kénsavval elegyítve és a lehűtött folyadékra ferrosulfat-oldatot 
rétegezve, az érintőfelületen barnás-fekete színű gyürű keletkezik. 

A só morzsáját platina-dróton a lángba tartva, azt legfeljebb 
mulékonyan fesse sárgás sziniíre. Vizes oldata (1: 10) semleges 
kémhatású legyen és ne változzék meg hydrogensulfidos víztől, 
akkor se, ha sósavval megsavanyítod vagy ammonia-oldattal meg
lúgosítod; salétromsavval megsavanyítva pedig ne zavarosodjék 
meg baryumnitrat- vagy ezüstnitrat-oldattól. Ammonia-oldattal 
lúgosított vizes oldata ne változzék meg ammoniumoxalat- és 
natriumphosphat-oldattól. Ha a porrá dörzsölt sóból késhegynyi! 
kis porcelláncsészébe öntött 1 köbcentimeternyi tömény kénsavba 
hintesz, azt ne sárgítsa 1neg. 

-i~ Kalium stibio-tartaricum. 
l(ali11ma11fimo11yltarfrat, hánytató barkó'. 

[K (Sbü) (C,H,O,;)],, H,O = 664·8. 

fehér, édeses, utóbb undorító fémes izű, kristályos por. 
Körülbelül 20 súlyrész hideg és 3 súlyrész forró vízben oldódik; 
.szeszben csaknem oldhatatlan. Vizes oldata savanyú kémhatású. 
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Porcellán-lemezkén hevített kis részlete égetett cukor-szag 
árasztása közben megszenesedik. Vizes oldata (1 : 20) meszes 
vízzel meglúgosítva, fehéren ·megzavarosodik, de ecetsavtól ismét 
megtisztul. Ha vizes oldatához kevés sósavat csepegtetsz, fehér 
csapadék keletkezik, mely a kémlőszer fölöslegében feloldódik; e só
savas oldatban hydrogensulfidos viz narancs-színű csapadékot okoz. 
A csapadékról leszűrt folyadék próbája beszárítva, olyan maradékot 
hagy, mely platina-dróton a lángba tartva, azt ibolya-színűre festi. 

Ha a sóból o·s grammot 10 köbcentimeter legtöményebb 
sósavban oldasz, az oldat 1 köbcentimeter hydrogensulfidos vízzel 
elegyítve, ne sárguljon meg. Borkősavval megsavanyított vizes 
oldata (1 : 20) ne változzék meg se baryumnitrat-, se ammonium
oxalat-, se kaliumferrocyanid-oldattól, ezüstnitrat-oldattól pedig 
legföljebb alig tejesedjék meg. 

Oldj 3·32 gramm hánytató borkövet vízben 100 köbcenti
meterre. Ez oldat 10 köbcentimeteres részletéhez elegyíts 20 köb
centimeter sósavat és fesd meg a folyadékot néhány csepp 
methylorange-oldattal rózsa-színűre, majd csurgass hozzá folytonos 
kevergetés közben 19 köbcentimeter 0·1 norma! kaliumbro.mat
oldatot, végül pedig csepegtess a még rózsa-színű folyadékhoz 
a kaliumbromat-oldatból annyit, hogy a folyadék éppen elszin
telenedjék. Erre az 0·1 norma! oldatból összesen J9·s-20·0 köb
centimeternek kell fogynia. 

Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·15 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: o·so gramm. 

-i~ Kalium sulfoguajacoiicum. 
Ouajaco!suljosavas kalium. 

C,;HJ (OH) (OCH,) SO,K = 242·3. 

fehér, kristályos por. Csaknem szagtalan; íze kesernyés-sós. 
Vízben bőségesen oldódik, szeszben alig oldható. 

Ha a készítményből 1 grammot 10 köbcentimeter lepárolt 
vízben oldasz és az oldatot o·s gramm borkősav-porral össze
rázod, fehér kristályos csapadék keletkezik. Platina-lemezen hevítve 
megolvad, átható guajacol-szagot áraszt, majd megszenesedett 
maradékot hagy, mely sósavval megnedvesítve, erős hydrogensulfid
.szagot áraszt.Vizes oldata ferrichlorid-oldattól sötétkék színt ölt. 

11 
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Vízben színtelenül oldódjék semleges kémhatású folyadékká. 
Vizes oldata (1: 10) baryumchlorid-oldattól ne változzék, kénsavtól 
pedig nyoma se legyen a zavarosodásnak. 

Óvatosan tartsd. 

~!- Kalium sulfuratum pro balneo. 
Fürdőbe való kali-ké1wu(i. 

Végy: kénvirágot 
ötszáz grammot 500 

keverd össze bensőleg 
tisztított kaliumcarbonattal 

ezer grammal . . . . l OOO 
A keveréket befödött agyag- vagy mázos vasedényben gyenge 

tlízön olvaszgasd addig, 1nig a pezsgéstől felduzzadt tö1neg 
csewlesen folyóvá válott és kivett próbája kétannyi vizben csak
nem maradék nélkül oldódik. Öntsd ki azután a kissé lehült, de 
még pépes tömeget kő- vagy agyaglapra és kihülés után, 
darabkákra zúzva, tedd azonnal jól záró edénybe. 

Hydrogensulfid~szagú, a levegőn 1negnedvesedő tön1eg; a 
friss készít1nény tnájszíníi, a régi zöldes~s;írga. J(ét súlyrész 
vizben ugyszólván maradék nélkül oldódik; az oldat sárgüs
zöld színii és lúgos kémhatású. 

Vizes oldata (l : 20) ecetsavval bőségesen fejleszt hydrogen
sulfid-gázt és egyuttal megtejesedik. Ha a felforralt csapadékos 
folyadékot megszűröd és a kihült szüredék 10 köbcentimeteres 
próbáját o·s gramm borkősav-porral rázod össze, fehér kristályos 
csapadék keletkezik. 

Ha a készítményből l grammot vizben oldasz és az oldatot 
0·5 gramm kristályos cuprisulfat vizes oldatával elegyíted, majd 
a csapadékos folyadékot sósavval megsavanyítod, az még erősen 
hydrogensulfid-szagú legyen. 

Igen jól záró edényben, óvatosan tartsd. 

Kalium sulfuricum. 
l(é11sal'as kaliam, kaliamsu(fat. 

K,SO, = 17 4·4. 
Színtelen, kemény kristálykérgek, vagy frhér kristályos por. 

Levegőn nem változik; 10 súlyrész hideg és 4 súlyrész forró 
vízben oldható, szeszben oldhatatlan. 
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Ha a sóból o·s grammot és t1gyanannyi kristályos natrium
acetatot 10 köbcentimeter lepárolt vizben oldasz és az oldatot 
0·5 gramm borkősav-porral összerázod, fehér, kristályos csapadék 
keletkezik. Vizes oldatában baryumchlorid-oldat fehér, sósavban 
oldhatatlan csapadékot okoz. 

Vizes oldata semleges kémhatású legyen. A só morzsája 
a lángot legfeljebb mulékonyan fesse sárga színűre. Ha a sóból 
o·s grammot 2 köbcentimeter meleg sósavban oldasz és az oldatot 
10 köbcentimeter sósavas stannochlorid-oldattal elegyíted, majd 
az elegyet enyhén megmelegíted, az ülepedés folytán megtisztúlt 
folyadék még félóra multán se öltsön barnás színt. A kaliumsulfat 
vizes oldata (1 : 20) ne változzék meg sósavtól és hydrogensulfidos 
víztől, vagy 1-2 csepp kénammonium tót, illetőleg ammoniumoxalat
vagy ammonia-oldattól és natriumphosphat-oldattól. Salétrom
savval megsavanyított vizes oldata ezüstnitrat-oldattól legfeljebb 
alig tejesedjék meg. Ha. a só vizes oldatához (1 : 20) 2-3 
térfogat tömény kénsavat elegyítesz és a folyadék lehülése 
ut<Ín reá jferrosulfat-oldatot rétegezesz, az érintöfelületen sötét
szín(i gylir(i ne keletkezzék. 

Kamata depuratum. 
Tisztított kamata. 

Végy: árúbeli kamatát 
40 grammot . . . 40 

Szitáld meg; majd azután üvegmozsárban a legnagyobb 
vigyázattal, leggyöngébben s minden dörzsölés nélkül ele
gyítsd apránként hozzáadott 
lepárolt vízzel 
elégséges mennyiséggel egyenletes tömeg(i híg péppé, 
melyet műszabüly szerint iszapolj ki 
lepárolt vízzel; 
a könny(i kamalát sz(irőn gyiijtsd össze s enyhe hőmér
sékletíi helyen szárítsd ki. 

Elégetve, 5°/,-nál több hamut ne hagyjon. 

E1nberek sz<'ünára csakis az így tisztított kamala szolgcí!w 
latható Id. 

11" 
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Kamata venale. 
Áníbeli kamata. 

Egész forró égövi Ázsiában és északkeleti Ausztráliában 
honos, de főleg Előindiában gyújtött gyantamirigyei és szőr-pamatai 
a Mallotus philippinensis Müller A1y (Euphorbiaceac) fa termésének. 

A termés epidermiséről ledörzsölés utján nyert finom por 
barnás téglavörös; az ujjak között eldörzsölve nem ragadós, de 
az ujjakat sárgára festő; íztelen, szagtalan. A mirigyek tömegének 
vörös színébe itt-ott sárgás szemecskék vegyülnek, melyek ecset
szertí szőröktől szánnaznak. Mikroskóppal vizsg;;ílva, a 1nirigyek 
szabálytalanúl gömbölylíek, vékony cuticul<ival vannak körülvéve, 
0·01-0·12 mm. átmérőjliek, bennük 40-·60 hosszúkás-körtealakú 
sejt látható, melyek az őket környező vörös gyantás anyagba 
ügy vannak beágyazva, hogy egy középpont körül sugarasan 
csoportosúlnak. Ezenkívlíl láthatók még elszórtan 2-15 egysejtii, 
hegyes, vastagfalú, hajladozó szőrökből álló pamatok is. 

A tisztított kamala készftésére használd fel. 

Kolae semina. 
!(ola mag!'a k. 

A forróővi Nyugatafrik~íban honos, de sok helyen m<ir 
tenyésztett (Kamerun, Nyugatindia, Délamerika) Kola vera K Sch. 
Kol a acuminata Pa/. Bcaul'. ( Malvaies) fának és más kola-vál
fajoknak szárított magvai, melyek koladió néven is ismeretesek. A 
sötét fahéjbarna magvak vadgesztenye- vagy diónagyságúak s ren
desen szikleveleikre szétesettek, mely utóbbiak különböző, de leg
többször lapos-domború félvese alakúak, 2-3 cm. hosszúak, 
1 t,-2 cm. szélesek, ';,-1 cm. vastagok, érdes felületűek, igen 
kemények s fanyar-keser(i ízúek, szagtalanok. 

Ügyelj, nehogy coffeint nem tartalmazó hamis kolamagvak 
fertőzzék az árút, amit legjobban elkerülhetsz, ha a magvakat a 
a kola-kivonatnál leírt módon coffeintartalomra megvizsgálod. 

Koso flores. 
l(osol'irágok 

A Hagenia abyssinica Willdenow (Rosacea1y, sm Brayera 
anthelmintica J(unth, seu Bankesia abyssinica Bruce nevií s Abyssinia 
hegyein és a német Keletafrikában Usambara hegyein honos fának 

,. 
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virágzás idején vagy az elvirágzás után gyújtött és szárított s 
bugát alkotó nővirágai, melyek a kereskedésben leginkább mintegy 
50 cm. hosszú, hengeres és a cyperus articulatus széthasított 
szárával spiralisan körülcsavart, mintegy 100-150 gramm súlyú, 
vörhenyes színű kötegekben jönnek elő. 

A női bugavirágzat mintegy 1 cm. vastag és szőrözött föten
gelylyel bír, melyen számos, mintegy 1 mm. vastag s ugyancsak 
szőrös és elágazó kocs<inyon tömötten ülnek a nővirágok; 
a virágok használatba vételkor kocsányaikról tépessenek le. 

Az egyes nővinígokat alapjukon két kerek, szárölelő, épszélii, 
recés, bőrszerlí előlevél veszi körül, melyek vörhenyesek. A külső 
csészelevelek - négy vagy öt - megnyúlt tojásalakúak, körül
belül 1 cm. hosszúak, h<irtyásak, recések, alapjukon bolyhosak, 
vörhenyesek; a belső kehelylevelek alig 3 mm. hosszúak s a 
szárított árúrníl az elterülő külsőktől eltérőleg, a keskeny nyelv
alakú, fehéres, könnyen lehulló szirmok s a két bibe fölött össze
hajolnak. A szirmok a kereskedelmi árún legtöbbször már le is 
hullottak. 

Mikroskóppal vizsgálva, az előlevelek s a csészelevelek 
szélén egysejtlí, vastagfalú, hosszú, sertés szőrök láthatók, netn
különben kis mirigyszőrök is; nagyobbak a mirigyszőrök az 
előlevelek, murvák alsó felületén; ugyanezen levélképletek meso
phylljének parenchym-sejtjei némelyikében sóskasavas calcium
rozetták találhatók. 

A virágok íze összehúzó, keseríí, csípős. 
Ne használd a hí1n virágzatot, inelynek vinigain a csésze

levelek kicsinyek, zöldesek; vettessék el a 1mír nem vörhenyes, 
hanem megbarnült r~gi árú is. 

Használatkor magad porítsd s ne szerezd L1e porítva. 
Fénytől óva, jól elzárt edényben tartsd. 

~!- l(resolum crudum. 
Acidum carbolicum jlal'llm 100°/, 

Nyers kresol, nyers lwrbolsav. 

Átlátszó
1 

sárga vagy barnás-sárga színtí, sajátos szagú, a 
víznél nagyobb fajsúlyú, olajszerü folyadék. Vízben kevéssé 
oldható; szesz és aether bőségesen oldja. 

: 
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Ha a készítményből 1--2 cseppet 10 köbcentimeter vízzel 
rázogatsz, azután a folyadékhoz egy cseppnyi ferrichlorid-oldatot 
elegyítesz, az kék színt ölt. 

Vele egyenlő térfogatú tömény calciumchlorid-oldattal rázo
gatva, majd a kresol elkülönülését bevárva, annak térfogata az 
eredetinél észrevehetően ne legyen kisebb. Tíz térfogat nátronlúgban 
csakn~m tökéletesen oldódjék; az oldat csak kissé Jegyen zavaros. 

Ovatosan tartsd. 

~f.. Kreosotum. 
!(reosot, biikkfakátní11y-kreosot. 

Sárgás szín(i, olajsűrűségli, átlátszó, semleges kémhatású 
folyadék; erősen füstszagú és maró-égető ízű. Fajsúlya 1 ·os-1 ·09; 
forráspontja 200-- 220°. Lehűtve méa -·-20'-on sem fagy mea 

' b e o· 
Szeszszel és aetherrel elegyíthető. Körülbelül 120 súlyrész forró 
vízbi;_n oldódik, kihűléskor az oldat megzavarosodik, majd olaj
szeru cseppek kiválása közben megtisztúl. 

A megtisztúlt vizes oldat próbájában bromos-víztől barnás
vörös c~apad_ék kel_etke_zik; a vizes oldat másik próbájához néhány 
cse.pp~1y1 _fernchlond-01datot téve, az megzavarosodik, mulékonyan 
szurkes-zold vagy kék színt ölt, végül barnás színű csapadékos 
folyadékká vfüozik. Szeszes oldata igen kevés ferrichlorid-oldattól 
megkékül, többtől sötét-zöld színt ölt. Ha 1 köbcentimeter kreo
sotot 10 köbcentimeter olyan alkoholos kaliumhydroxyd-oldattal 
elegyítesz, melyet 1 súlyrész porrá dörzsölt kaliumhydroxydból 
és _4. súlyrés_z _absolut alkoholból készítettél, a meleg elegy a 
k1huleskor knstalyos tömeggé mered. 

A kreosot 100 köbcentimeterjének súlya legalább is 108 gramm 
legyen. Megnedvesített kék lakmusz-papirosra cseppentve, azt ne 
vörösítse meg. Egy köbcentimeter kreosot 2 köbcentimeter nátron
lúggal és ugyanannyi lepárolt vízzel összerázva, átlátszó, meg 
nem sötétedő folyadékká elegyedjék, mely 50 köbcentimeter vízzel 
való higításkor se zavarosodjék meg. Ha vele egyenlő térfogatú 
collodiummal elegyíted, az meg ne kocsonyásodjék. Ha 1 térfogat 
kreosotot. 3 térfogat glycerinnel és 1 térfogat vízzel rázogatsz, a 
kreoso_t terfogata észrevehetően ne változzék. 

Ovatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·30 gramm. 
legnagyobb napi adagja: 1 ·so gram1n. 

• ---i 
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+ Lactucarium germanicum. 

A Németországban, főleg a Mosel melletti Zellben kertekben 
tenyésztett, nálunk is előforduló Lactuca virosa L. (Compositae), 
- mérges saláta - levegőn megszárított tejnedve. Szabálytalan 
alakú, kisebb-nagyobb, kívül barnás-sárgás, nem fénylő, kemény, 
eléggé tömöt!, törékeny, de porrá nehezen törhető, viaszszerűen 
metszhető, sajátságos kellemetlen szagú s keserű ízű darabok. 
Metszési felületük viaszfényű, fehéres. A lactucarium semmiféle 
oldószerben teljesen nem oldható; forró vízzel leöntve, meglágyúl. 

A leszűrt zavaros vizes:;,oldat szesztől tisztúljon meg, jod
tincturával összerázva, meg ne kéküljön, ferrichlorid-oldattal csa
padékot ne adjon. Sötét színű vagy salakszerű s nem tömött 
összeállású darabokból álló árút ne tarts. Jól zárt üvegben tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·3 gra111n1. 
Legnagyobb napi adagja: 1 ·o gra1nn1. 

Leonuri lanati herba. 
Gyapjas peszterceftí. 

~ A Leonurus lanatus Pers. et Spreng„ régen Balloia lanata 
L. (Labiatae) Szibériában a Jénisey folyótól Angeráig és a Baykal
tóig száraz hegyi lejtőkön tenyésző s Európában egyes helyeken 
tenyésztett 15-50 cm. magas évelő növénynek megszárított föld
feletti részei. A fölálló szár 4- 8 mm. átmérőjii, 4 él(i s hosszú 
szártagokkal bír és tűszeriien van fedve fehér gyapjas szőrökkel. 
A levelek, melyek igen szőrösek, 3-7-szeresen tenyeresen osz
tottak, hosszú gyapjasan szőrös nyeliiek, áralakú pálhákkal; a 
levelek egyes karélyai öblösen fogazottak, alsó felületük a dús 
gyapjas szőröktől ezüstösen fehér; felső felületük gyér szőrö
zetli, zöldes; az erezet ujjasan elágazó, a másod- és harmadlagos 
erek helyenként egybeágaznak. A junius-juliusban nyíló virágok 
a szár felső részén álörvöket alkotnak, tövükben szúrós hegyű 
gyapjas murvák vannak. A szőrökkel siirüen fedett, mintegy 2 
cm. hosszú, fehéres-zöldes csésze csöves, harangalakú, 5 erli 
és 5 szúrós-tüskés fogú. Az alsó ajaknak megfelelő 2 fog hosz
szabb. A sárgás és néha vörös cikkel ellátott s a csészénél két
szer hosszabb kétajkú párta felső ajka boltozatos, lekerekített, 
kicsípett hegyii, felső részén erősen gyapjas; a kevéssé szőrös 
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alsó ajak háromosztatú, középső karélya visszás szívalakú, a két 
szélső tojásalakú. A 4 porzó ketteje kurtább, a porzószálak a 
pártához nőttek; a termő kis vacokkorongon ül; a bibeszál a fölső 
ajak boltozatában van elrejtve; a bibe kétágú. lze kissé. aromás, 
nyálkás, kesernyés, alig összehúzó; szaga enyhe, nem kellemetlen. 

Mikroskóppal vizsgálva, a gyapjas szőrök mindenütt két- vagy 
többsejtűek, hegyesek; bőven láthatók az ajakasokat jól jellemző 
mirigyes szőrök is. 

Kereskedésben összemetélve vagy tördelve fordul elő. 
Ügyelj, nehogy más gyapjas növény törmelékével legyen 

hamisítva. 

Lichen islandicus. 
Izlandi z1ízmó. 

A Cetraria islandica Ac!iarias L. (Parmc!iaceac) lslandban, 
Grönlandban, Északeurópában és Középeurópa havasi és alpesi 
tájain tenyésző s a földön csoportosan gyepet alkotva előforduló 
zúzmó telepe, mely felálló, legfeljebb o·s mm vastag, egyik oldalon 
zöldes-barnás, helyenként tövénél vörhenyes foltos, a másikon 
szürkés vagy világos barna, levélszerií, mindkét felületén csupasz, 
különfélekép hasadt és cafrangos, szélén fogas-pillás, gyakran 
csatornaszerűen összehajtott; megszárítva merev, törékeny, meg
nedvesítve porcosan meglágyítható. Vízben főzve, sűrű nyálkás 
folyadékot nyerünk, mely kihüléskor megkocsonyásodik. lze nyál
!Gis, keserű. 

Vizes jodoldat a keresztmetszeten a hypha-fonalakat kékre 
festi. Tisztátalanságtól, főleg közbekeveredett mohadaraboktól 
tisztítsd meg. 

Ligamenta chirurgica. 
Sebészeti kötó'szerck. 

A sebészeti kötőszereket közepes hőmérsékíí és száraz helyen, 
jól záró és belül könnyen tisztítható, külön e célra szolgáló szek
rényben tartsd. 

A tiszta gyapot, a vízszívó szövet, a mullpólyák elébb itatós-, 
azután pergament-papirosba, a keményített pólyák, az impregnált 
kötőszerek és a Billroth-batiszt pedig csak pergament-papirosba 
burkolva, teljesen leragasztott kemény papirostokba legyenek 
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csomagolva. Minden egyes papirostokqn a kötszergyáros cég
jegyzése mellett a tok tartalma és annak mennyisége, az impreg
nált szöveteknél pedig ezenkívül az antiszeptikus szernek a szövet 
súlyára vonatkozó százalékos- és a szövet folyómeterében foglalt 
absolut mennyisége is jelezve legyen. 

A keményített pólyák, az impregnált szövetek és a Billroth
battiszt kivételével a felsorolt kötőszerek az itatós-papiros burko
lattal együtt sterilizáltassanak, s csak azután zárassanak a perga
ment papirosba, illetőleg a papirostokba. Ez a körülmény a burko
laton «a kötőszcr itatós papírba csomagol!'a stcrilizáltatotf» 
szavakkal legyen megjelölve. 

A különböző szövetek szélességének és hosszúságának 
megmérésekor a szövetet mérsékelten kell kifeszíteni, míg a lánc
és keresztfonalak számának megállapításakor a fona!számlálót 
csak a kisimított szövetre kell illeszteni. 

1. Lana Gossypii depurata. La na Gossypii -Brunsi. 

Tiszta gyapot. 

A fehér, csaknem szagtalan, összesajtolt táblákat vagy teker
cseket a különböző - Oossypium~fajok gondosan megtisztított 
zsírtalanított és fehérített, mintegy 20-40 millimeter hosszü, lazán, 
összefüggő maghéj-szőrei alkotják. Az egysejtű, szalagszeríi, 
csavarosan vagy hullámosan hajlott szőrök a mikroskopi<íban 
használatos rézoxyd-ammonia-oldatban előbb megduzzadnak, 
azután teljesen feloldódnak, jodos zinkch!orid-oldattól pedig ibolya
kék színt öltenek. 

A tiszta gyapot vízre dobott próbája azonnal átnedvesedik, 
azután alásüllyed. Az átnedvesedett próba a lakmusz-papiros 
színét ne változtassa meg. 

Ha 5 gramm tiszta gyapotot 50 gramm forró vízben áztatsz, 
a kisajtolt folyadék színtelen és tökéletesen átlátszó legyen s egy
egy, körülbelül 1 O köbcentimeternyi próbája külön-külön néh<íny 
csepp ezüstnitrat, baryumchlorid- vagy ammoniumoxalát-oldattal 
elegyítve, legfeljebb csak gyengén zavarosodjék meg. Ujabb 10 köb
centimeternyi próbája pedig néhány csepp higított . kénsavval s 
egy csepp tizednormal kalium permanganat-oldattal elegyítve, 
5 percen belül ne színtelenedjék el. 
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A tiszta gyapot nedvesség-tartalma (100'-on állandó súlyig 
szárítva) 5'/o-nál, zsírtartalma 0'6'/o-nál, hamu tartalma 0"3%-nál 
nagyobb ne legyen. 

A rövidszálú, poros és szövetében csomós "yapotot ne 
használd. " 

A tiszta gyapotot 10, 25, 50, 100, 250 és 500 "rammos 
mennyiségekben és szabályszerűen csomagolva tartsd készletben. 

2. Tela depurata. Gaze hydrophylum. 
VízsziPó szövet. Hidrofil gaze. 

Gyapotfonalakból szőtt, gondosan megtisztított, zsírtalanított 
·és fehérített, csaknem teljesen szagtalan, fehér szín(i szövet. Széles
sége 80-82 centimeter s egy négyzet-centimeternyi területén 
11 lánc- és 10 kereszt-forrnia van. Egy folyó meter szövet 
súlya közelítőleg 25 gramm. A szövet vízre dobott próbája 
azonnal elmerül s felületéhez levegő buborékok nem tapadnak. Az 
átnedvesedett szövet a lakmusz-papiros színét ne változtassa meO". 

5 grammos próbáját áztasd ki 50 "ramm forró vízzel s 
0

a 
kisajtolt folyadék egyes próbáit a tiszta" gyapotnál leírt módon 
vizsgáld meg. A szövet egy-egy részletéből kivágott mintegy 
2 cenhmeter szeles es 50 centimeter hosszú szala<Tok hiaított 
jodkaliumos jod-oldatba (1 : 100) merítve, meg ne kél<üljenek se 
pedig kék foltokat ne mutassanak. ' 

A vízszívó szövet nedvesség-tarlalma (100'-on állandó súlyirr 
szárítva) 5%-nál, zsírtartalma 0'6%-nál és hamu tartalma o·3%-nAf 
nagyobb ne legyen. 

A könnyen szakadó vagy dörzsöléskor porladó szövetet vesd el. 
1/„ 1

/,, 1, 2 meter hosszúságú darabokban, szabályszerűen 
csomagolva tartsd készletben. 

A carbolos-, a jodoformos- és a szublimátos gaze, valamint 
a mull-pólyák is ebből a szövetből készülnek. 

3. Fasciae e tela paratae. 
J\1 ull-pólyák. 

Vízszívó szövetből (hidrofil gazeból) készített 
5 méter hosszú és 6 centimeter széles 
5 " (( (( 8 " " 
5 (( " (( 10 " (( 
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10 méter hosszú és 6 centimeter széles 
10 {( (( (( 8 (( (1, 

10 (,{ (( (( 10 (( {( 
10 {( (( 12 " " 

pólyák. 
Szabályszerűen csomagolva tartsd készletben. 

4. Tela acido carbolico impraegnata. Gaze carbolatum. 
!(arbolos gaze. 

Tömény szeszben oldott, tiszta kristályos carbolsavval átitatott 
és megszárított, fehér színű, karbolszagú vízszívó szövet. 105 gramm 
szövetben 5 gramm tiszta karbolsav legyen, 1 folyó meter tehát 
közelítőleg 1 ·25 gramm karbolsavat tartalmaz. Erről következőleg 

győződj meg: 
Mérj 1· 'gramm karbolos gazet tágasabb dugós Erlenmeyer

lombikba és önts reá 50 köbcentimeter lepárolt vizet, melyben 
1 gramm kaliumbromidot oldottál. Tégy a lombikba 50 köbcenti
meter tizednormal bromsavas kalium-oldatot és 10 köbcentimeter 
tömény sósavat, azután zárd el a lombikot s rázogasd gyakrabban. 
1/., óra mulva tégy a folyadékba 1 gramm kaliumjodidot s 2 perc 
mulva, miközben az elzárt lombikot néhányszor felráztad, részle
tekben s mindannyiszor rázogatva, annyi tizednormal natrium 
thiosulfat-oldatot, hogy a kötőszer és a vörösbarna szinű folyadék 
éppen elszintelenedjenek. (Jelzőül keményítő-oldatot használhatsz.) 
A visszamérésre 19·9 köbcentimeternél nem kevesebb és 20·1 köb
centimeternél nem több tizednormal natrium thiosulfat-oldat legyen 
szükséges. (! köbcentimeter tizednormal bromsavas kalium-oldat 
= o·001567 gramm karbolsav). 

A 80-82 centimeter széles szövetet 1 /,, 1/„ 1 meter hosszú
ságú darabokban szabályszerűen csomagolva tartsd készletben. 

füídogdobozba elzárva tartsd. 

5. Tela Hydrargyro bichlorato impraegnata. Gaze cum 
sublimato: 

Szublimátos gaze. 

Tö.mény szeszben oldott, maró higanynyal egyenletesen átita
tott és megszárított, csaknem szagtalan, fehér színű vízszívó szövet. 
100 négyzetcentimeternyi próbája kénhydrogénes vizbe merítve, 
egyenletesen barnuljon meg. 



' 

172 

100·5 gramm szublimátos gazeban 0·5 gramm maró higany
chlorid legyen, 1 folyó meter szövet tehát közelítőleg 0·125 gramm 
maró higanychloridot tartalmaz. Erről következőleg győződj meg: 

Mérj 5·5 gramm összevagdalt szublimátos gazet 300 köb
centimeteres Erlenmeyer-lombikba. Önts reá 100 köbcentimeter 
lepárolt vizet, melyben 1 gramm kaliumjodidot oldottál, 8 köb
centimeter ötszörnormal nátronlügot és 2 köbcenlimeter formal
dehyd-oldatot. Melegítsd a lombikot forró vízfürdőn mintegy 
7-8 percig (a higany teljes kiválásáig), azután hiitsd le a folyadékot 
s mérj a lombikba 10 köbcentimeter tömény ecetsavat és 1 O köb
centimeter tizednormal savanyú jodsavas kaliumot. Zárd el a 
lombikot s rázogasd öt percig, végül tégy a folyadékhoz részle
tekben, az elzárt lombikot mindannyiszor erősen rázogatva, annyi 
tizednormal natrium thiosulfat-oldatot, hogy a kötőszer és a 
folyadék éppen elszintelenedjenek. Qelzőiil keményítő-oldatot hasz
nálhatsz.) A visszamérésre 1·9 köbcentimeternél nem kevesebb és 
8'1 köbcentimeternél nem több tizednormal natrium thiosulfat
oldat legyen szükséges. (1 köbcentimeter savanyú jodsavas 
kalium = 0·0135 gramm HgCI,). A 80-82 centimeter széles 
szövetet 1/-11 1/'1., 1 meter hosszuságü darabokban szabályszerííen 
csomagolva tartsd készletben. 

6. Tela jodoformio impraegnata. Gaze jodoformiatum. 
jodojormos gaze. 

Aetheres szeszben oldott jodoformmal egyenletesen átitatott 
és megszárított szövet. A jodoformos oldathoz glycerin vagy 
igen kevés paraffin-olaj elegyíthető. Egyenletesen halványsárga 
színií, átható jodoform-szagú, vízszívó szövet, melyen _vöröses 
színeződés vagy világosabb foltok ne legyenek. 

Ha a szövet néhány négyzetcentimeternyi próbáját platina
lemezen óvatosan addig melegíted, míg a jodoform elillant, a 
próba fehér színíí legyen. 110 gramm szövetben 1 O gramm jodo
form legyen, 1 folyómeter szövet tehát közelítőleg 2·5 gramm 
jodoformot tartalmaz. Erről következőleg győződj meg: 

Mérj óvatosan 3 gramm kötőszert tárrasabb üveO.durrós ....., b b b 

lombikba s önts reá 100 köbcentimeter aethert. Zárd el a lom
bikot s r;:ízogasd gyakrabban. Egy óra 111ulva 1nérj az aetheres 
folyadékból 50 köbcentimetert másik Erlenmeyer-lombikba s tégy 

17:;! 

hozzá 4 köbcentimeter lepárolt vizet, J gramm kristályos ezüst
nitratot és J köbcentimeter ötszörnormal salétromsavat, azután 
kösd Össze a lombikot Liebig-h(ítővel S melegítsd ·Vízfürdőn, míg 
az aether elpárolgott és a képződött csapadék összetömörült. 
Most tégy a folyadékhoz 30 köbcentimeter lepárolt vizet s mele
gítsd újból addig, míg a csapadék felett levő folyadék tiszta és 
átlátszó lett. Oyííjtsd a csapadékot lehetőleg gyorsan 100° hő
mérséken állandó súlyig szárított és megmért szűrőre s mosd 
lepárolt vízzel, míg a lecsepegő folyadék egy csepp higított 
salétromsavval és két csepp hígított sósavva !elegyítve, legkevésbbé 
sem zavarosodik meg. Végül öblítsd le a csapadékot néhány 
köbcentimeter szeszszel, azután aetherrel és szárítsd meg a sziirő
vel együtt 100° hőmérséken állandó súlyig. A világos-sárga színű 
csapadék súlya igen közel 0"23 gramm legyen. 

A 80-82 centimeter széles szövetből 1/„ 1/„ 1 meter hosszú
.ságú darabokat szabályszerűen csomagolva tartsd k~szletben. 

Bádogdobozba elzárva tartsd. 

7. Tela impraegnata secundum Billroth. 
Billroth-batiszt. 

Zsírsavas ólommal átitatott, világos vagy sötétebb sárga 
·színlí, sajátságos szagú, kissé érdes tapíntású, vízhatlan, sűrű 
mull- (batiszt) szövet. Szélessége 85 centimeter legyen s egy 
négyzetcentimeternyi felületén legalább. 32 lánc- és 24 kereszt
fonala van. A tapadós vagy törékeny szövetet vesd el. 

1/, l/" J meter hosszúsárrú darabokban szabályszerűen 
' _, b 

-csomagolva tartsd készletben. 

S. fasciae e tela Amylo imbuta paratae. 
I(e111e11yített, IÍgynevezett «organtim-pó!yák. 

főtt keményítővel bevont, 80-82 centimeter széles, kissé 
kékesfehér színű, csaknem szagtalan, merev szövet, melynek 1 négy
zetcentimeternyi felületén 10 lánc- és 9 keresztfonala van. A kemé
nyítő csak a fonalakat takarja, míg a fonalak közötti nyilások 
5zabadon maradnak. 
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E szövetből szabályszerű csomagolásban 
5 meter hosszú 6 centimeter széies 
5 (( (( 8 (( (( 

5 ' (( 10 (( (( 

10 (( (( 6 (( (( 

10 (( (( 8 " (( 

10 (( (( 10 (( (( 

10 (( (( 12 (( (( 

pólyákat tarts készletben. 
A foltos, könnyen szakadó szövetből készült pólyákat vesd el. 

9. Filum sericeum Hydrargyro bichlorato impraegnatum. 
Filum sericeum asepticum. 

Szublimdtos varrd-selyem. 

Igen gondosan megtisztított és fehérített, egyenletes vastag
ságú, csomómentes, fényes, kissé sárgás-fehér színü selyemfonalak. 
A kereskedelemben vastagságuk szerint megjelölve (0-4 sz.) 1 gr. 
súlyú csomókban, úgynevezett «bobinákban" kaphatók, melyek 
paraffinnal átitatott elsőrendű parafa-dugóval jól elzárt és Ü'l '/o-Os 
szublimát-oldattal megtöltött fiolákba vannak zárva. A fonal egyik, 
a csomót megnyitó vége, a dugón kívül van. 

A szálakra felbontott fonal mikroskóppal vizsgálva, a seri
cintől megfosztott egyenletes vastagságú fibroin-hengerek képét 
mutassa. 

Ha a forrni 50 centimeter hosszú, forró vízzel és szeszszel 
kimosott próbáját platina-tégelyben óvatosan hevíted, égett szőr
szagot árasz.tva, lassan ég el s igen csekéiy mennyiségii fehér 
hamut hagy. 

A fonal néhány centimeter hosszúságú próbája forró tömény 
sósavban könnyen oldható. 

Minden egyes fiola teljesen leragasztott papírtokba legyen 
elzárva. 

10. Ch orda aseptica. 

Aszeptikus bllfuír. Cat gut. 

Egészséges juhok beleiből késziilt, gondosan megtisztított 
és egyenletesen lecsiszolt húrok, melyek a kereskedelemben 
kari!Gikba csavarva, különböző vastag·sügban kaphatók (Ü-6 szám). 

. . 
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Hosszúságuk körülbelül 2·5 m. . 
Mindegyik fajtából tégy 2-2 karikát 50 gramm űrtartalmú 

széles szájú, paraffinnal átitatott dugóval jól elzárható üvegbe s 
töltsd meu az üveget olyan folyadékkal, melyet 1 súlyrész jod
ból, 2 sú~rész jodkaliumból, 0·5 súlyrész formaldehyd-oldatból 
(40'/o) és ö·5 súlyrész vízből készítettél. A. húrok .csak ~kkor 
használhatók, ha e folyadékban már legalább 1s 5 napig fekudtek. 

Az üvegeket papiro,stokba zárva tartsd. 

11. Tubuli acido carbolico praeparati. 

!(arbolos drai11-csö1•ek. 

Különböző vastagságú és hosszúsagú, a szükséges olclal
nyilásokkal ellátott, jp minőségű kaucsuk-~~övek. A k_ereskecl~: 
lemben 501 -os karbolos vízzel megtöltött, ]ül elzart, szeles szaiu 
üvegekben ° kaphatók. Csak hat heti áztatás után használhatók. 

A törékennyé vált csöveket vesd el. 

Linctus gummosus. 
Mézgás szirup. 

Végy: arab mézga-oldatot 
egy súlyrész! 1 

egyszerű szirupot 
egy súlyrész! 1 

Rendeléskor elegyítsd. 

Linimentum ammoniatum. 
Linimentum volatile. Am111011iás olaj. Repülő zsír. 

Végy: sesam-olajat 
háromsz<ízhetvenöt grammot 375 

ammonia-oldatot 
százhuszonöt grammot . . . . 12:> 

Rázd össze erősen. 
fehér, erősen ammonia-szagú, sűrű folyadék. Huzamosabb 

idő multán is egynemü marad. 
Rendeléskor készítsd. 
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Linimentum saponato-camphoratum. 
Opodeldoc. 

Végy: felaprított kemény szappant 

Melegítsd vízfürdőn 
lepárolt vízzel 

ötven grammal . . . . . 
megmér! tágasabb palackban 

hetven grammal . . . . . 
míg a szappan áttetsző péppé válik. Most tedd félre 
a palackot s ha tartalma kihült, tégy hozzá 
legtöményebb szeszt (95%) 

nyo!cszázh úsz grammot 
Tedd a palackot újból vízfürdőre s gyakrabban rázo

gatva, melegítsd enyhén addig, míg a. szappan teljesen 
feloldódott, azután vedd le a palackot a vízfürdőről s 
oldj a folyadékban 
kámfort 

huszonöt grammot 
Végül tégy hozzá 

ammonia-oldatot 

lavandula-olajat 

és 
rozmarin-olajat 

huszonöt grammot 

öt grammot 

50 

70 

820 

25 

25 

5 

öt gran1mot . . . . . . . . 5 
A tömény szeszszel 1000 grammra kiegészített folyadékot 

sz(írd meg gyorsan papiroson s töltsd a szüredéket szükség 
_szerint 50 és 100 gramm ürtartalmú széles szájú üvegekbe. 
Attetsző, fehér vagy kissé sárgás színű, kámfor- és ammonia-

szagú kocsonya. Közepes hőmérséken nem folyósodik el, de a 
test melegénél síkos folyadékká olvad. 

Hiívös helyen tartsd. 

Linimentum Styracis. 
Styrax-kenet. 

Végy: tisztított folyékony styraxot 

sesam-olajat 

Rendeléskor elegyítsd. 

egy s úlyrészt 

egy súlyrész! 1 

1 

1 
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Lini semina. 
Lcn11zagPak. 

A nálunk is tenyésztett egyévi Linum usitatissimum L. (Li11a
ceae) - házi len - magvai. Hosszas tojásidomúak, laposra nyomot
tak, körülbelül 4 mm. hosszúak és 1 mm. vastagok, simák, fénylők, 
barnák. A mag hegyén a kissé világosabb köldök látható. Vízben 
áztatva, a maghéj nyálkatartalmától a magvak sikamlósakká válnak 
s megduzzadnak. A magbél fehér vagy zöldes, olajos, keményítő
mentes. lzük enyhe, olajos, nyálkás. Avas ízük és szaguk ne 
legyen. Egy évnél tovább ne tartassanak. 

Liquiritiae radix. 
.É.'cles g.vökér. 

A Glycyrrhiza glabra L. var. glandulifera Reg. et ffer. 
( Legami11osae) Déleurópában és a Középtenger mellékén, nem
külömben hazánkban, azonkívül Nyugat- és Középázsiában honos 
cserje gyökérágai, melyek hámozottan kerülnek forgalomba egész 
40 cm. hosszú és 2-4 cin. vastag, hengeres, világos sárga, durva
rostos felületű s igen rostos törésii, sajátságos édes ízű dara
bokban. A gyökérdarabok keresztmetszési felülete durván suga
rasan csíkos s gyakran sugarasan hasadozott is a bélsugarak 

mentén. 
A parájától és elsődleges kérgétől megfosztott gyökeret 

keresztmetszetben mikroskóppal vizsgálva: a másodlagos kéreg
ben 2-8 sejtsorból álló bélsugarakat látunk, melyek a körzet 
felé kiszélesednek; a Mncssugarakban kisebb-nagyobb nyalábjai 
láthatók a szorosan egymás mellé símuló hosszú, erősen meg
vastagodott háncsrostoknak, melyeket aprósejtű parenchyma 
választ el, melybe a cambiumhoz közel még működő, attól távo
labb már elsorvadt rostacsövek vannak beágyazva. A háncsnyalá
bokat fiókos rostok zónája fogja körül, melyben egyes-kristályok 
láthatók. A fatest főleg dús faparenchymából áll, melyben a háncs
ban levőkhöz hasonló farost-nyalábok vannak elhelyezve; a leg
többször tág edények udvaros, hosszas gödörkés vastagodás! 
mutatnak, de néha hálósan megvastagodott edények is láthatók; 

12 
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az edények közelében tracheidák is vannak. A parenchymában 
mindenütt bőven találhatók egyszerű és kicsiny keményítő-szemecs
kék. A gyökér világossárga finom pora kaliumhydroxyddal sárga
barnára festődik s mikroskóp alatt 9-12 :'· átmérőjű s egyszerií 
keményítő-szemecskék, a fiókos rostokból kiszabadult kis rhom
bos oszlopokat alkotó sóskasavas calcium-kristályok, parenchym
szövet-cafatok, teljesen elfásult háncs- és farostoknak törmeléke, 
vagy ily rostok nyalábokban, a még hozzájuk simuló fiókos ros
tokkal, nemkülömben a fent leírt képü edények töredékei láthatók. 
A kereskedésben a gyökér kockákra metélve fordul elő. 

-:~ Liquor Ammoniae. 
Ammo11 ia-oldat. 

H„N +Aq. [H„N = J7·0]. 

Tiszta, átlátszó, színtelen, átható szagú, maró-lúgos folyadék. 
fajsúlya 0·96. . 

Néhány köbcentimeter ammonia-oldat kis üvegcsészében 
beszárítva, mérhető maradékot ne hagyjon. Egy köbcentimeter 
ammonia-oldat néhány köbcentimeter hydrogensulfidos vízzel szín
telen, átlátszó folyadékká elegyedjék; e folyadék akkor se változ
zék meg, ha sósavval megsavanyítod. Néhány köbcentimeter 
ammonia-oldat 2 -3 csepp ammoniumoxalat-oldattól ne zavarosod
jék meg. Ha 5 köbcentimeter ammonia-oldathoz baryumnitrat-, 
vagy ezüstnitrat-oldatot elegyítesz, az ne változzék, ha pedig e 
folyadékot salétromsavval megsavanyítod, az legföljebb alig észre
vehetően tejesedjék meg. Ammonia-oldat és fölös mennyiségií 
salétromsav elegye színtelen és szagtalan legyen ; ez elegynek 
egy óra multán sem szabad barnás vagy vöröses színt öltenie, 
még akkor se, ha hozzá igen kevés ferrichlorid-oldatot elegyítesz. 

Az ammonia-oldat JOO súlyrészében 10 súlyrész ammonia
gáz legyen, ennélfogva ha 3·4 gramm ammonia-oldatot üvegdugós 
palackban foglalt körülbelül 100 köbcentimeter lepárolt vízhez 
mérsz, azután a folyadékot 2 ·- 3 csepp methylorange-oldattal 
sárgára fested, semlegesítésére 20 köbcentimeter norma! sósav 
kelljen. 

Jól záró üvegdugós palackban óvatosan tartsd. 

-l~ Liquor Ammoniae anisatus. 
Spiritus ammoniatus anisatus. Ammoniás ánizs-szesz. 

Végy: Ánizs-olajat. 

Oldjad 
tömény szeszben 

és tégy az oldathoz 
ammonia-oldatot 

hárorn gran11not . . 

hetvenöt grammban 

húsz gra1nn1ot . . . . . 
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3 

75 

20 

Készítéskor színtelen, később kissé sárgás színií, ánizs- és 
ammonia-szagú folyadék. fajsulya o·Sö8-0·872. 2 köbcentimeter
nyi próbája 8-10 csepp víztől erősen megzavarosodik. 5 gramm 
ötannyi vízzel hígított ammoniás anizs-szesz telítésére, jelzőül 1--2 
csepp methylorange-oldatot használva, legalább 5·6 köbcentimeier, 
de 5·9 köbcentimeternél nem több norma! sósav fogyjon el. 

Jól z<iró edényben, hiivös helyen tartsd. 

·l· Liquor acidus Halleri. 
Haller sar1a. 

Végy: tömény kénsavat 
ötven gramn1ot 

Elegyítsd óvatosan palackban foglalt 
tömény szeszszel 

50 

százötven grammal. . . 150 

Ha a folyadék kihü!t, zárd el a palackot jól, s csak hat 
hónap mulva vedd használatba. 

Színtelen, átlátszó, vagy kissé sárgüs színií, kelle1nes szagú, 
igen savanyú ízií folyadék. 

Néhány köbcentimeternyi próbájában egy-két csepp baryum
chlorid-oldat fehér csapadékot okoz, mely sósavban nem oldható. 

J-lígits a készítményből 5 grammot háromannyi vízzel s tégy 
hozzá jelzőül egy-két csepp methylorange-oldatot; a folyadék 
vörös színe J 9·5-20·0 köbcentimeter nátronlúgtól sárgára változzék. 

Közepes hőmérsékií helyen, jól záró palackban tartsd. 
12''' 
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Liquor Cresoli saponatus. 
!(resolos káliszappan. 

Végy: káliszappant 
kétszázötven grammot . . . . 250 

Oldd vízfürdőn melegítve 
nyers kresolban 

kétszázötven grammban . . . 250 
Vöröses barna színű, tiszta és átlátszó, olajszerű, kresolszagú 

folyadék. Szeszben és vízben tökéletesen oldható. 

Liquor ferri albuminati. 
Vasas fe/1éJje-oldat. 

Végy: ferrioxychlorid-oldatot 
százhúsz grammot . . . . . . · · · · · · 

hígitsd 
40' hőmérsékíí lepárolt vízzel 

háromezerháromszáznyolcvan grammal . . . 
Öntsd az oldatot részletekben, folytonosan kevergetve 

ollóval összevágott friss tojásfehérjéből 
kétszáznegyven grammból. . . · · · · · · 

és 
40' hőmérsékű lepárolt vízből 

háromezerkétszázötven grammból . . . · 
készített s megszűrt oldatba. 

Öntsd le a leülepedett vöröses-sárga csapadékról a 
csaknem színtelen folyadékot s tölts reá újból 

40° hőmérsékű lepárolt vizet 
háromezerötszáz grammot. . . . · · · 

Ha az oldatok összeöntésekor a csapadék nem vál
nék ki teljesen s a csapadék fölött álló folyadék még 
vörös színű volna, tégy a folyadékhoz apránként. s 
folytonosan kevergetve annyi megszűrt tojásfehéri:
oldatot, hogy a csapadék fölött álló folyadékbol 
leszűrt próba csaknem színtelen legyen. 
A jól leülepedett csapadékot gyiíjtsd vászonszövelre 
s ha súlya 500 grammra apadt, tedd szélesszájú 
üvegedénybe s mérj hozzá 

120 

3380 

240 

3250 

3500 

normal nátronlúgot 
húsz köbcentímetert 

s ha a csapadék feloldódott 
szeszes fahéjvizet 

száz gramn1ot 
aromás festvényt 

két grammot 
tömény szeszt 

.. 

. ........ . 

ötven grammot 
s annyi lepárolt vizet (körülbelül 348 gramm),hogy 
a folyadék súlya 

. ........ . 
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100· 

2 

50 

1000 ezer gramm .. 
legyen. 

Sötét vörösbarna színű, tiszta és átlátszó, aromás és alig 
vasas ízű folyadék. Szeszszel elegyítve, nem zavarosodik meg. 

Ha 3 köbcentimeter vasas fehérje-oldatot 3 köbcentimeter 
vízzel és 10-12 csepp tömény salétromsavval elegyítesz s a 
folyadékot megmelegíted, abban csapadék képződik. A csapadékról 
leszűrt folyadék ezüstnitrat-oldattól csak gyengén zavarosodjék meg. 

Ha a vasas fehérje-oldatból 10 grammot vízfürdőn bepárolog
tatsz s a maradékkal a vasas almakivonat-festvénynél leírt 
módon jársz el, végeredményben a kiválott jod elszíntelenítésére 
Ieo-alább 7 köbcentímeter tizednormal natriumthiosulfat-oldat legyen 

b 

szükséges. 
A készítmény közelítőleg 0·4°í 0 vasat tartalmaz. 
Kisebb és színig megtöltött palackokban, közepes hőmér-

séken tartsd. 

Liquor ferri albuminati saccharatus. 
E!ixirum Ferri a/buminati. Í::des vasas fchéJje·oldat. 

Végy: vasas fehérje-oldatot 
hetvenöt grammot . 75 

egyszerii szirupot 
huszonöt grammot . 25 

Elegyítsd. 
Közelítőleg 0·3°/0 vasat tartalmaz. 

···.-;··1··.·. ·;· ...•. · .... · 
,, \, 

' . ! 
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T L' ~1~ 1quor Hydrogenii hyperoxydati concentra
tissimus. 

Legtöményebb /Jydrogen/Jyperoxyd-oldat. 

H,O, + Aq. [H,O, = 34·0]. 

Színtelen és szagtalan, maró folyadék; igen bomlékony és 
csak para!finnal bevont és paraffin-dugóval elzárt palackokban 
tartható el. 

Ha a készítményből egy cseppet körülbelül 10 köbcentimeter 
vízzel hígítasz, majd a folyadékot kénsavval megsavanyítod, az 
egy-két cseppnyi kaliumbichromat-oldattól mulékonyan sötétkék 
színt ölt. 

Tízannyi vízzel készült elegye semleges kémhatású legyen 
és ne változzék se kénsavtól, se ammonia-oldattal meglúgosítva, 
calciumchlorid-oldattól. 

A készítmény közelítőleg 30 súlyszázalék hydrogenhyper
oxydot tartalmazzon. Ennélfogva, ha a készítmény 1·7 grammÓs 
próbáját hígított kénsavval 100 köbcentimeterre higítod, majd a 
folyadék 10 köbcentimeteres részletéhez 0·1 norma! kaliumhyper
manganat-oldatot csepegtetsz, e volumetriás oldatból legalább 
29 köbcentimeler kelljen, mig a folyadék maradandó rözsaszínt ölt. 

Hüvös helyen, óvatosan tartsd. 
Ha az orvos h;.,vdrogeniu111 h:-1'/Jerox.ydaturnot, t1agJ1is a rencfw 

szerint használatos 3 sú(vszázaldws ( <<l 0 térfogatszázalékos ") 
/Jydrogen/Jypero.9>d-oldafot rendeli, azt e készítményből kilenc
a1111yi destillá!t vízzel való hígítás utjá11, közvetfe!ll71 rendeléskor 
készítsd. 

Lithium carbonicum. 
Szénsavas lithium, lithiumcarbonat. 

u, co" = 14·J. 

fehér, krisl<ílyos por. Körülbelül 80 súlyrész hideg és 140 súly
rész forró vízben oldható; oldata lúgos kémhatású. 

Platina-dróton a lángban izzítva, azt n1indvég·ig bíborvörös 
szinííre festi. Sósavban élénk pezsgéssel oldódik; az oldat beszá
rítva olyan maradékot hagy, amely egyenlő té1iogat szeszből és 
aetherből készült elegyben könnyen és tökéletesen oldható. 
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Ha 0·25 gramm lithiumcarbonatot elegendő mennyiségű 
sósavval 1 O köbcentimeter lepárolt vízben oldasz, ez oldat ne 
változzék hydrogensulfidos. víztől, még ak_kor se, ha a savanyú 
folyadékot ammonia-oldattal meglúgosítod. Ecetsavas oldatában 
ammoniumoxalat-oldat csapadékot ne okozzon. Salétromsavval 
készült oldata (1: 50) baryumnitrat-oldattól ne változzék, ezüst
nitrat-oldattól pedig legfeljebb alig tejesedjék meg. 

A 100'-on megszárított lithiumcarbonatból mérj le 0·37 gram
mot, önts reá körülbelül 20 köbcentimeter lepárolt vizet és tégy 
a folyadékhoz 1-2 csepp methylorange-oldatot; a lithiumcarbonat 
tökéletes feloldására és a folyadék semlegesítésére legalább 9·9 köb
centimeter norma! sósav kelljen. 

~:~ Lobeliae herba. 
' 

Az egyévi Lobelia inflata L. (Campanu!aceae) Északamerika 
keleti részén honos és tenyésztett növénynek virágzás idején 
gyíijtött földfeletti részei. Az összemetélt és szárított növényrészek 
téglaalakú, összepréselt csomagokban kerülnek kereskedésbe, miért 
is az árút legtöbbször a szárak, levelek, virágok és a termés tör
meléke alkotja. 

A szár banízdás, szögletes, élei szőrösek A levelek ülők 
vagy rövidnyelüek, hosszasak vagy tojásalakúak, hegyesek, sza
bálytalanúl csipkések, fűrészesek, gyér szőrözetüek, az erősen 
kiemelkedő főéren szőrösebbek. A lándzsa-alakú murvalevél hónal
jában álló kicsiny virágok halványkék vagy fehéres, kétajkú 
pártájúak, utóbbi az ötmetszetii csészénél alig valamivel hosszabb; 
a portokok egymással csővé összenőttek. Az árúban virágok 
csak csekély számmal találhatók. A termés gömbölyűre vagy 
tojásalakúra felfújt, mintegy 5 mm. átmérőjií, kétrekeszií, sárgás
barna, tíz csíkkal ellátott, vékonyfalú tok, melyet az ötmetszetií 
kehely. koronáz s melyben szánios o·s- 0·7 mm. átmérőjií mag
vacska van. Mikroskóppal a növény minden részében tejcsövek 
híthatók. 

Kellemetlen szagú és kellemetlen kaparó ízií. 
Lerralább 18°.', szeszes kivonatot adjon. 

• b ' 

Ovatosan, jól zárt edényben tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja O·J. 
Legnagyobb napi adagja 0·3. 
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Lycopodii sporae. 
l(orpafü spórái. 

A hegyes vidékek erdeiben mindenütt elterjedt Lycopodium 
clavatum L., - kapcsos korpafű - éretten levágott és napon 
szárított termés-füzéreinek ütögetéssel és kirázással kiszabadított 
és megszitált spórái. A világos citromsárga, rendkívül finom, 
üvegben könnyen mozgatható, puha, sikamlós tapintatú, az ujjakra 
tapadó, könnyű, szagtalan, íztelen por vízen vagy chloroformon 
úszik, vízzel főzve azonban abban alámerül; lángba fújva, hirtelen 
fellobbanva, füst nélkül ég el. 

Mikroskóppal vizsgálva, az egyes spórák tetraeder alakúak, 
melynek egyik lapja domború; mintegy 30 :'· áünérőjűek; a dom
ború oldal egészen, a többi három közel az élekig hálósan beerezeti. 

Ne tartalmazzon se homokot, se keményítőszemecskéket, 

se fenyőfélék, se a mogyoró virágporát. 

Magnesium carbonicum hydroxydatum. 
Bázisos szénsavas 111,ag„zesillllI, 11z.agnesiu11l-h~v(/ro.v-J1lcarbonat. 

(Mg COJ" Mg (OH),, 3 H,0 = 365·5. 

Elporló, hófehér, laza tömeg, vagy igen könnyű fehér por; 
vízben csaknem oldhatatlan. 

Hígított sósavban élénk pezsgés se! oldódik; az oldatban, 
ha azt ámmoniumchlorid-oldattal és fölös mennyiségü ammonia
oldattal elegyíted, natriumphosphat-oldat fehér kristályos csapa
dékot okoz. 

Ha a készítményből 0·25 grammot 10 köbcentimeter vízzel 
forralsz, majd a folyadékot megszűröd, a szüredék csak alig 
legyen lúgos kémhatású és beszárítva, elenyésző csekély mara
dékot hagyjon. Oldj o·so gramm bázisos szénsavas magnesiumot 
2 köbcentimeter tömény sósavban és elegyíts az oldathoz 10 
köbcentimeter sósavas stannochlorid-oldatot; az enyhén megme
legílett folyadék félóra múltán se öltsön barnás színt. Öt száza
lékos sósavas oldata ne változzék meg hydrogensulfidos víztől, 
akkor se, ha a folyadékot ammoniumchlorid-oldattal való elegyítés 
utün ammonia-oldattal meglúgosítod; e lúgos oldat ammonium
oxalat-oldattól se zavarosodjék meg azonnal. Salétromsavas 
oldata baryumnitrat- vagy ezüstnitrat-oldattól legföljebb alig zava
rosodjék meg. 
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Magnesium hydroxydatum in aqua. 
Vízzel kevert magnesiumlzydroxyd, pépes magnesiumlzydroxyd. 

Mg (OH), + Aq. [Mg (OH), = 58·4.] 

Végy: bázisos szénsavas magnesiumot 
körülbelül 

százhúsz grammot . . . . . . 120 
tömjed máztal.an agyagtégelybe, född azt be és izzítsd 
enyhén mindaddig, míg a tégely közepéből kivett 
próba, vízzel összerázva, hígított kénsavtól többé nem 
pezseg. Kihülés után mérj le a 
magnesiumoxydból 

ötven grammot . . . . . . . 50 
és dörzsöld össze mozsárban 
lepárolt vízzel 

kilencszázötven grammal . . . 950 
A keveréket tedd jól záró palackba és rázogasd össze gyak

rabban. Másnap oszszad el a keveréket 5 egyenlő részre és tartsd 
el igen jól záró palackokban. 

felrázva tejszerű folyadék, melyből lassankint kocsonyás 
csapadék ülepedik le. Ha a felrázott készítmény próbáját vele 
egyenlő térfogatú ecetsavval elegyíted, a csapadékos folyadék 
egy percen belül csaknem tökéletesen átlátszóvá váljék. Az a készít
mény, amely savakkal pezseg, nem használható. 

A kt'szítménybóZ a megjelölt 111e1111yi.séget tartsd mindig 
klszletben. 

Magnesium oxydatum. 
Magnesiumoxyd, égetett magnesia. 

MgO =40·4. 

Hófehér, igen finom, könny(í por; vízben csaknem oldhatatlan. 
Hígított sósavban szinte pezsgés nélkül oldódik; ez oldat

ban ammoniumchlorid-oldat és fölös mennyiség(i ammonia-oldat 
hozzáelegyítése után natriumphosphat-oldat fehér kristályos 
csapadékot okoz. 

A készítmény próbája ecetsavban aránylag könnyen és csak
nem pezsgés nélkül oldódjék. Ha a készítményből 0·25 grammot 
10 köbcentimeter vízzel forralsz, majd a folyadékot megszűröd, 
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a szűredék csak alig legyen lúgos kém hatású s beszárítva elenyészően 
csekély maradékot hagyjon. Oldj 0·2 gramm magnesiumoxydot 
2 köbcentimeter meleg sósavban és elegyíts az oldathoz 10 köb
centimeter sósavas stannochlorid-oldatot; az enyhén megmelegí
tett folyadék félóra multán se öltsön barnás színt. Sósavval és 
vízzel készült öt százalékos oldata ne változzék meg hydrogen
sulfidos víztől, még akkor se, ha a folyadékhoz ammoniumchloricl
oldatot és fölös mennyiségben ammonia-olclatot elegyítesz; e meg
lúgosított folyadék ammoniumoxalat-oldattól se zavarosodjék meg 
azonnal. Salétromsavval és vízzel készült oldata baryumnitrat
vagy ezüstnitrat-oldattól legfeljebb csak alig zavarosodjék meg. 

Ha a készítményből 1 grammot befödött kis platina
tégelyben a vörös izzás hőmérsékére hevítesz, a súlyveszteség 
0·1 grammnál kevesebb legyen. 

Igen jól záró üvegben tartsd. 

Magnesium sulfuricum. 
l(t!nsavas 111agnesi11rrz, n1agnesiunzsu!fai, keserüsó. 

MgS0„7H,O = 246·5. 

Színtelen, a levegőn kissé elmálló, hasáb- vagy tlialakú kris
tálykák. lze kesernyés-sós. l(örülbelöl 1 súlyrész hideg és 0·3 
súlyrész forró vízben oldódik; szeszben oldhatatlan. Oldata sem
leges kémhatású. 

Vizes oldatában ammonia-oldat fehér csapadékot okoz, 
amely ammoniumchlorid-oldat hozzáelegyítésekor feloldódik; ez 
oldatban natriumphosphat-oldattól fehér, kristályos csapadék kelet
kezik. A só vízes oldatában barymchlorid-oldat sósavban oldha
tatlan, fehér csapadékot okoz. 

A keserűsó vizes oldata (1: 20) semleges kémhatású legyen és 
hydrogensu!fidos víztöl ne változzék, akkor se, ha a folyadékhoz 
sósavat vagy ammoniumchlorid- és ammonia-oldatot elegyítesz. 
Ha 1 gramm keserüsót 2 köbcentimeter meleg sósavban oldasz 
és az oldathoz 10 köbcentimeter sósavas stannochlorid-oldatot 
elegyítesz, az enyhén megmelegített folyadék félóra mulva se öltsön 
barnás színt. Salétromsavval megsavanyított vízes oldata ezüst
nitrat-oldattól legfeljebb csak alig észrevehetően tejesedjék meg. 

Platina~dróton a lángban hevítve, a lcingot erősen és 1nara~ 

dandóan ne fesse sclrg·ára. 
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Malvae flores. 
Pa;1sajf-virtig. Má(vva-virág. 

A nálunk honos Malva silvestris L. (Malvaceae) szárított és 
teljesen kifejlödött állapotban gyüjtött virágai. A csésze 5-8 mm. 
magas, ötször hasadt és 3 lándzsaalakú, hosszant csíkos, sörtés 
levélből álló külső csésze veszi körül. A párta 5 sziromból áll, 
melyek 2-21/, cm. hosszúak, visszásan tojásalakúak, felső szélü
kön kimetszettek, vékonyak, kékes-viola színüek, megkeskenyedö 
alapjukon mindkét oldalon szőrözöttek és összenőttek az egyfal~ 
kás porzókkal. A portokok száma mintegy 45. A termés tízrekeszű, · 
lapos, lepényalakú. A bibeszál oszlopos és felül tíz violaszínü 
ágra oszlik. A szirmok ammoniával megnedvesítve zöldekké, savak
kal pirosakká lesznek. 

Malvae folia. 
Papsajt-lei•dek. MálJ'l'a-levelek. 

A nálunk honos Malva silvestris L. (lvlalvaccac) szantott 
levelei. Hosszúnyelüek, kerekek, alapjukon szívszeriien kimetszei
tek, öt-hét karélynak, a ~karélyok hegyesek, széleiken csipkések, 
5--7 erűek, 4-10 cm. szélesek, fent sötétebb zöldek, alul halvá
nyabbak, gyéren szőrösek, szagtalanok, nyálkás ízűek. 

Mikroskóppal vizsgálva, az epidermisen mindenütt iöbbeme
letii mirigyszőröket, összetett csillagos szöröket s itt-ott egyenkéni 
álló, hosszú, egysejtű szöröket láthatunk; a pallisádréteg egyso
ros, a szivacsos parenchyma többsoros, laza, benne sok nyálkasejt 
és sóskasavas calcium-rózsácska látható. 

A virágzó növényről szedessenek. 

Manganum chloratum crystallisatum. 
Kristályos ma11ganochlorid. 

MnCI„ 4H,O=198·0 

Rózsaszínű, hygroskópos kristályok. Vele egyenlő súlyú 
vízben oldható; szesz is oldja. 

Hígabb vizes oldatában kénammonium hús-színli, ezüsinitrat
oldat pedig fehér, túrós csapadékot okoz. 
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Sósavval megsavanyított oldata (1 : 10) hydrogensulfidos víztől 
ne változzék, még akkor se, ha kristályos natriumacetatot oldasz 
benne. Oldata néhány cseppnyi csersav-oldattal elegyítve, ne öltsön 

sötét színt. 
Jól záró üvegben tartsd. 

Manna. 
A Déleurópában sok helyütt, de főleg Siciliában tenyésztett 

fraxinus Ornus l. (Olcaccac) nevű fa bemetszésekkel megsértett 
törzséből kifolyó s a levegőn megmeredt és megszáradt édes 
nedv azon fajtája, mely a kereskedelemben manna cannullata 
néven ismeretes. Hengeres, vagy lapos, vagy csurgószerű, vagy 
prizmás, ujjnyi vastag és legtöbbször ujjnyi hosszú, szétmorzsol
ható, sárgás-fehér, kristályos darabok. Enyhén édes íze a mézre 

emlékeztető. 
Ha 2 gm. mannát ugyanannyi vízben és tizszerannyi szesz

ben forralással oldasz s az oldatot megszűröd, majd bepárolog
tatod, legalább is 1 ·5 gm. maradékot hagyjon. 

Ne használj törmelékes, piszkos u. n. manna communis t és 
manna pinguist, nemkülönben olyant sem, mely erjedésben van 
és melynek vizes oldata erősebben savanyú kémhatású. 

Mannitum. 
Mawzit. 

C,H, (OH), = 182·1. 

Hasáb- vagy tlialakú, tiszta fehér, fénylő kristálykák. lze édes. 
Hevítve 166°-on megolvad, magasabb hőmérséken részben elbomlik, 
részben felszállac!. Körülbelül 7 súlyrész vízben és 100 súlyrész 
szeszben oldható. 

Tömény kénsavban a mannit színtelenül oldódjék, valamint 
meleg nátronlúgban is. Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül 
égjen el. 

Mel. 
Méz. 

A méh által gyüjtött s a lépekből kicsurgatott vagy per
getett, megbizható termelőtől beszerzett tiszta méz. Világos vagy 
sötétebb scirga színíí, ütlátszó, tiszta, sajcitságos zamatú, igen édes 
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íz(í, sűr(í folyadék. Míkroskópos képében külömböző virágos nö
vények pollenszemecskéi láthatók. 

Egy súlyrész mézből és két s~lyrész vízből készült oldatának 
fajsúlya legalább 1"111, kémhatása pedig savanyú legyen. Az üle
pítés folytán megtisztult olda_t egy-egy külön próbája se ezüst
nitrat-, se baryumnitrat-oldattól ne zavarosodjék meg erősebben; 
félannyi ammonia-oldattal elegyítve, színét ne változtassa meg s 
egy-két csepp jodkaliumos jod-oldattól se meg ne vörösödjék, se 
meg ne kéküljön. Ha az. oldatból egy térfogatot lassankint 5 tér
fogat szeszszel elegyítesz, az oldat csak kevéssé zavarosodjék meg. 

Tíz gramm kétannyi vízzel hígított méz telítésére, jelzőül 
szeszes phenolphtalein oldatot használva, legfeljebb 4 köbcenti
meter tizednormal nátronlúg legyen szükséges. 

Az erjedő, savanyú szagú mézet vesd el. 
Jól záró üvegedényekben, hüvös helyen tartsd. 

Mel depuratum. 
Tisztított mlz. 

Végy: mézet 
ötszáz grammot . . . 500 

Hígítsd annyi 
lepárolt vízzel 
hogy az oldat fajsúlya körülbelül 1 ·34 legyen. 

Melegítsd az oldatot félóráig vízfürdőn 60-70° hőmérséken, 
azután szűrd meg papiroson. 

Kisebb palackokba lefejtve, pasteurizálva tartsd el. 

Mel rosatum. 
Rózsamlz. 

Végy: tisztított mézet 
kétszázötven gra1111not 250 

rózsaolajat 
1 egy cseppet . . . . . 

Réízogatva elegyítsd. 

1 
! 
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Melissae folia. 
Citromj!l-levelek. Méhfi7-levelek. 

A Déleurópában és Középeurópában is honos, helyenként 
kertekben is tenyésztett évelő Melissa oificinalis L. (Labiatae) szárí
wtt levelei. A levélnyél hosszú, felül többnyire bolyhos; a levél
lemez 3·-5 cm. hosszú, egész 3 cm. széles, tojásalakú vagy 
majdnem szívalakú, csipkésen Hirészes szélií, felül sötétzöld, alul 
halványabb, vékony, felül ritkán s főleg a hegyén szőrözött, alul 
különösen az ereken szétszórtan, itt-ott molyhosan vagy sörtésen 
szőrözött. Szaga citromra emlékeztető, íze kissé kesernyés, fliszeres. 

Mikroskóppal vizsgálva, hegyes, egysejtii, szemfogalakú sző
röket és az ereken többsejtii sörteszőröket lehet látni, nemkü
lönben háromféle mirigyszőröket is, u. m. barnás és S elválasztó 
sejtből álló mirigyszőröket, továbbá kurtanyellí, valamint hosszü
nyelli, gömbölyű fejií mirigyszőröket. 

Ne téveszd össze a 'Nepeta Cataria var. citriodora L. puha
pelyhes és a Melissa off. var. hirsuta Bentham erősen molyhos leve
leivel. Virágzó növényekről szedessenek. Évenként üjíttassanak fel. 

Menthae piperitae folia. 
Borsos mé11ta-le1.•1/tk 

Az Európában, Ázsiában és Északamerikában sok helyen 
tenyésztett, évelő Mentha piperita L. (Labiatae) szárított levelei. 
A levélnyél kb. 1 cm.-nyi. Az erősen kifejlődött főérrel bíró levél
lemez felül sötétzöld, alul halvány, 3--7 cm. hosszú, hosszúkás 
tojásalakú, hegyes, egyenetlenül és élesen fűrészes, különösen a 
hegye felé; majdnem egészen csupasz és többnyire csak alul az 
ereken s itt is csak gyengén szőrözött. 

Mikroskóppal vizsgálva, úgy felül, mint alul, a hullámos 
széllí epidermis-sejteken S elválasztó sejtből álló barna mirigy
szőrök ülnek, melyek némelyikében mentholkristályok is láthatók; 
egyszerií, többsejtű, hegyes szőrök, valamint kicsiny, kurtanyeles, 
fejes szőrök gyéren elszórva szintén fordúlnak elő. 

Ne téveszd össze az eltérő szagú, nálunk is honos és 
tenyésztett, többnyire nyeletlen és világos-zöld Mentha viridis L., 
sem az ülő s alul fehéren bolyhos Mentha sylvestris L., sem a 
fodros szélli Mentha crispa L. leveleivel. 

Virágzó növényről szedessenek. Évenként újíttassanak meg. 
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Menthoium. 
Menthol, mentliakdmjor. 

C10 H„ü = 156·2. 

Színtelen kristályok; szaga és íze hasonló a bors'os-mentha
olajéhoz; 42-43°-on olvad és 212°-on forr. Vízben alig oldódik; 
szesz, aether és chloroform bőségesen oldja. · 

Melegítéskor 41°-nál alacsonyabb hőmérséken ne olvadjon. 
Ha 1 gramm mentholt csészében gőzfürdőn huzamosabb ideig 
melegítesz, az tökéletesen elillanjon. Szürőpapiros között présel
getve, azon foltokat ne okozzon. 

Jól záró edényben tartsd. 

Mixtura chloralo-bromata. 
Clzlorálos kaliumbromid-oldat. 

Végy: dextrines beléndek-kivonatot 
öt grammot . . ...... . 

Oldd fel mozsárban, dörzsölve 
borsos méntás vízben 

5 

százötven grammban . . . . . . . 150 

Öntsd az oldatot tágasabb palackba és tégy hozzá 
kaliumbromidot 
chloralhydratot 
mindegyikből 

ötvenwötven grammot. . . . . . . 
s ha a chloralhydrat !eloldódott 
édesgyökér-kivonatot 

tíz gra1nn1ot . . . . . . . . 
naran cs-szirupot 

kétsz;;ízharmincnégy gra1nmot 
véaü! rázottatás közben 

b e• 

aró más festvényt 
egy gra1nmot 

és 

50 

10 

234 

1 

chloroformot 
tíz cseppet . . . . . . . . . . X 

Töltsd az összerázott folyadékot üledékével együtt körül
belül 125 köbcentimeteres palackokba, hogy mindegyikben 
150 gramm folyadék legyen. 
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Sötétbarna színű, kissé zavaros, eleintén sós, később fűsze
res-csípős ízű folyadék; csekély üledéke van. 

Hűvös helyen tartsd. 

Mixtura gummosa. 
Mézgás keverék. 

Végy: arabmézga-oldatot 

egyszerű szirupot 

lepárolt vizet 

Rendeléskor elegyítsd. 

két súlyrész! . 

egy súlyrész! . 

hét súlyrész! . 

-1--!- Morphinum hydrochloricum. 
Sósavas morpflin. 

C17 H,„ NO"' H Cl, 3H,O = 375·7. 

2 

7 

Tííalakú, selyemfényíí, fehér kristálykák, illetőleg koc
kákra vagdalt, laza kristályos tömeg. lze igen keserii. Körülbelül 
25 súlyrész vízben és 50 súlyrész szeszben oldható. Vizes oldata 
színtelen és semleges kémhatású. 

Vizes oldata kevés ferrichlorid-oldattól sötétkék színt ölt. 
Ha késhegynyi sósavas morphint néhány köbcentimeter kalium
bijodat-oldatban oldasz, az jod kiválása folytán megsárgul, mele
gítve pedig megbarnul. Tömény kénsavval készült oldata kevés 
salétromsavtól vérvörös színt ölt. Salétromsavval megsavanyított 
vizes oldatában ezüstnitrat-oldat fehér túrós csapadékot okoz. 

A sósavas morphin ne legyen sárgás színií, vizes oldata is 
színtelen legyen. Tömény kénsavban színtelenül vagy csak alig 
észrevehető rózsaszínnel oldódjék. Ha vizes oldatának (1 : 25) 2 
köbcentimeteres részletéhez egy csepp nátronlúgot elegyítesz, 
összerázás kor fehér kristályos csapadék keletkezik; e csapadék 
könnyen oldódjék 10 csepp nátronlúg hozzáelegyítésekor; az 
oldat színtelen legyen. 

Oldj o·376 gramm sósavas morphint 10 gramm lepárolt víz
ben és tégy a salétromsavval megsavanyított oldathoz 10 köb
centimeter 0·1 norma! ezüstnitrat-oldatot. A csapadékos folya-

1 
l ; 
1 
1 

1 
' 

l 
1 
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dékról összerázás és melegítés után leszlirt folyadék' egyik fele 
sósavtól, másik fele ezüstnitrat-oldattól legfeljebb csak kissé teje
sedjék meg, de csapadék benne ne keletkezzék. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
fia ecetsavas morphint rendelnek, he(rette sósavas morphint 

szolgáltass fú. 
Igen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·03 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·10 gramm. 

Moschus. 
Pézsma. 

A A\oschus moschi!erus L. nevií és Középázsia hegyein 
vadon és csapatosan élő, kérődző, párosújjú emlős állat hímjének u. 
n. moschus-zacskójában termelt váladék. Legjobb a Tibetből vagy 
Chinából hozott és a kereskedésben tonkininak vagy tíbetinek 
jelzett árú. 

Az állatokból kimetszett s megszárított moschus-zacskó 
kerek, galamb tojásnyi, vagy kisebb tyúktojásnyi nagyságú; a zacskó 
felső felülete, amelylyel az állat hasához volt tapadva, sík és 
csupasz, alsó felszíne domború; kerülete oclasímuló, többnyire 
szürkésfehér, ritkábban barnás, közepén siíriibb, hosszabb, söté
tebb szín(i szőrökkel fedett, mely utóbbiak a zacskó középvona
lában levő s annak kivezető csövéhez tartozó két nyílás felé 
térnek össze. 

Ezen külső takaró alatti vékony, kissé merev és a kültaka
rótól könnyen elváló hártyán belül foglaltatik a pézsma külön
böző nagyságú, barnás-fekete, többé-kevésbé lágy rögök alakjá
ban, a belső hártyának finomabb részeivel s igen finom szőrökkel 
keverve. Szaga sajátszer(i, igen erős, átható; íze illatos-kesernyés. 

A moschus terpentin-olaj segítségével vékony rétegben 
kiterítve, mikroskóp alatt meglehetős egyenletes, alaktalan, áttetsző, 
barna, rögös törmelékből állónak mutatkozzék. Chloroformmal 
rázva, annak felszínén ússzék és azt meg ne fesse. Elégetve 100 
rész 8 résznél több hamut ne hagyjon hátra. 

Elvetendő az u. n. kabardi, orosz vagy szibériai pézsma 
(moschus cabardinicus, russicus seu sibiricus), melynek zacskói 
hosszabbak, inkább körte-alakúak, kivezető nyílásai nem a köz-

13 
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pont közelében, hanem többnyire a szélen vannak elhelyezve, 
szőrei hosszúak, vastagok, inkább meredtek és fehéresek, a benne 
foglalt anyag (pézsma) világosabb barna, a tibetinél sokkal gyen
gébb és inkább ammoniára emlékeztető szagú és íz(i. 

Mucilago gummi arabici. 
Arabmézga-oldat. 

Végy: darabos arabmézgát 
egy súlyrész! . . . . 1 

Öblítsd le vízzel és oldd 
lepárolt vízben 

két súlyrészben 2 
Az oldatot sz(írd meg és kis palackokba lefejtve s egy-egy 

csepp chloro!ormmal elegyítve tartsd el. 
Csaknem színtelen, tiszta és átlátszó, sűrű folyadék. Kém

hatása kissé savanyú. fajsulya 1'12-1 '13. 10% ólomacetat-oldat
tal elegyítve, nem változik, de 100-szorosan hígított vizes oldatában 
az ólomecet már erős csapadékot okoz. 

A megzavarosodolt és kellemetlen szagú oldatot öntsd el. 

Mucilago Salep. 
Salep-nydk. 

Végy: salepgumó-port (VI) 
1 egy gran1111ot . . . . . . . 

Dörzsöld el 
tejcukor-porral 

egy gra1111nal . . . . 1 
Hintsd a porkeveréket gyógyszeres palackban foglalt 

lepárolt vízbe 
húsz grammba. . . . 20 

Zárd el a palackot s rázd fel a tartalmát erősen, azután 

önts beléje 
forró lepárolt vízet 

száznyolcvan grammot . . . 180 

s ráz.d fel még egy ízben. 
«Salep-főzet» rendelésekor, «jól feln!za!ldÓ» jelzéssel, üledé-

kével együtt ezt szolgáltasd ki. 

i 

1 

1 

1 

.1 
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~!- Naphtolum. 
Jsonaphtol, ri-naphtol. 

C10 H,. OH = 144'1. 

Színtelen, selyemfényű kristály-lemezkék vagy fehér kristályos 
por. A phenoléra emlékeztető gyenge szagú és erősen égető ízű; 
122°-on olvad és 286°-on forr. Ezer súlyrész hideg és 75 súly
rész forró vízben oldódik. Szesz, aether, chloroform és lúgok 
könnyen oldják, hasonlóképen zsíros olajok enyhe melegítéskor. 

Vizes oldata kevés ferrichlorid-oldattól zöldes színt ölt. 
Oldatában chloros-víz fehér zavarosodást okoz; ammonia-oldattól 
a zavarosodás eltünik és a f~lyadék megzöldiil, utóbb pedig 
barna színűvé válik. 

forrón telített vizes oldata ferrichlorid-oldattól ne öltsön 
ibolya színt. A naphtol o·s grammos próbája 25 köbcentimeter 
ammonia-oldatban színteleníil vagy halvány s<irga színnel, maradék 
nélkül oldódjék. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Sötétszínű üvegben, óvatosan tartsd. 

Natrium benzoicum. 
Benzoesavas natriu111, 11atriu111berzzoat. 

C,;Hr.. COONa= 144·1. 

fehér, szemecskés por. Víz bőségesen oldja; szeszben 
kevéssé oldható. 

Hevítve megolvad és megbarnul, majd meggyúlad és kormozó 
lánggal égve, 111egszenesedik. A n1aradék savakkal pezseg és a 
színtelen lángot élénk sárgára festi; indigo-oldaton át a láng nem 
lfüszik. Vizes oldatában sósav aetherben oldható, fehér kristályos 
csapadékot okoz. ferrichlorid-oldat néhány cseppjétől vizes oldatá
ban hús-színli csapadék keletkezik. 

Vizes oldata (! : 20) színtelen és semleges, vagy kissé savanyú 
kémhatásu legyen és hydrogensulfidos víztől ne változzék. Ha a 
sóból o·s grammot kis porcellán-tégelyben addig izzítasz, mig a só 
.tökéletesen elbomlott, a;rntán a megszenesedett tömeget néhány 
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köbcentimeter víz és salétromsav elegyével kilúgozod, a folyadék 
szűredéke baryumnitrat-oldattól ne változzék, ezüstnitrat-oldattól 
pedig legfeljebb csak kissé tejesedjék meg. Tömény kénsavval 
összedörzsölve ne pezsegjen, sötétebb színt ne öltsön és savanyú 
szagú gőzt ne áraszszon. 

Natrium boricum. 
Tetraborsavas natrium, natriumtetraborat, borax. 

.Na,B,O,, lOH,0=382·3. 

Színtelen, hasábalakú, kemény kristályok, vagy fehér krist<i
lyos por; száraz levegőn kissé mállik. Körülbelül 17 súlyrész 
hideg és o·s súlyrész forró vízben oldódik; glycerinben is köny
nyen oldható, szeszben oldhatatlan. Vizes oldata lúgos kémhat<ísú. 

Ha sósavval kissé megsav~nyított oldatával curcuma-papirost 
megnedvesítesz, majd enyhe hőnél megszárítasz, az rózsavörös 
színt ölt. Platina-dróton való hevítéskor kristályvizét elveszítve, 
likacsos tömeggé duzzad, mely erősebb izzít<iskor átlátszó, szín
telen gyönggyé olvad, miközben a lángot élénk sárga színiire festi. 

Késhegynyi próbája sósavval megnedvesítve, ne pezsegjen. 
Sósavval megsavanyított vizes oldata (1: 20} ne változzék meg 
hydrogensulfidos víztől. A meg nem savanyított vizes oldat 
kénammoniummal .legfeljebb alig színesedjék, ammoniumoxalat
oldattól pedig legfeljebb alig zavarosodjék meg. Salétromsavval 
megsavanyított vizes oldatában bariumnitrai-, vagy ezüstnitrat
oldat legföljebb csak alig ésm„vehető zavarosodást okozzon. 

Ha 1·91 gramm boraxot kevés vízben oldasz és jelző(i! 1-2 
csepp methylorange-oldatot használsz, 9"9-10·1 köbcentimeter 
norma! sósav kelljen arra, hogy a folyadék vöröses színt öltsön. 

~:~ Natrium bromatum. 
1 

Bromnatrium, 11atriumbromid. 
NaBr= 103·0. 

Fehér, kristályos por; kissé hygroskópos; íze sós. Körül
belül 1 ·2 súlyrész vízben és 1 O súlyrész szeszben oldható. 

A sóból egy morzsányit platina-dróton a lángba tartva, azt 
élénk sárga színűre festi. Ha vizes oldatát széntetrachloriddal és 
kevés chloros vízzel összerázod, a széntetrachlorid vöröses-sárga 
színt ölt. 
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Ha a sóból 2 grammot 100°-on tökéletesen megszárítasz, 
az súlyából 0·10 grammnál többet ne veszítsen. A vele megfestett 
láng indigo-oldaton át ne lássék vörösnek. Néhány cseppnyi 
sósavval megsavanyított vizes oldata ( 1 : 10) ne vfüozzék hydrogen
sulfidos víztől, még akkor se, ha a folyadékot ammonia-oldattal 
meglúgosítod. Ha a porrá dörzsölt só próbáj<it fehér porcellán
lemezkén néhány cseppnyi hígított kénsavval megnedvesíted, az 
ne sárguljon meg. Porát megnedvesített lakmusz-papirosra hintve, 
azt ne kékítse meg erősebben. Oldata (1 : 10} ammoniumoxalat
oldattól ne változzék. Sósavval megsavanyított vizes oldata (1 : 10) 
haryumchlorid-oldattól ne zavarosodjék meg. Ha vizes oldatából 
(1 : 10) néh<iny köbcentimeternyit szén tetrachloriddal és pár cseppnyi 
-ferrichlorid-oldattal összerázasz, a széntetrachloricl színtelen 
111aradjon. 

A 100°-on sZ<írított sóból oldj 1 ·03 grammot lepárolt vízben 
100 köbcentimeterre. Ha ez oldat 20 köbcentimeteres részletét 
1iéh<íny cseppnyi salétromsavval és 20 köbcentimeter O·l norma! 
ezüstnitrat-oldattal elegyítecl, majd rázogat<ís és enyhe melegítés 
ut<in a csapadékos folyadékot megsz(iröd, a tiszta szüredék egyik 
·fele sósavtól, másik fele ezüstnitrat-olclattól ne zavarosodjék meg 
erősebben. 

Jól záró üvegben óvatosan tartsd. 

Natrium carbonicum crystallisatum. 
f(ristdfcFos szénsavas natrium, llristályos 11atriu111carbo11af. 

Na,CO„, 10 H,O = 286·3. 

Színtelen, a levegőn elmálló kristályok. Körülbelül 1 ·6 súly
rész hideg és 0·2 súlyrész meleg vízben oldható; szeszben oldha
latlan. Vizes oldata maró-lúgos. 

Hígított savakban élénk pezsgéssel oldódik; platina-dróton 
a lángba tartva, azt élénk sárgára festi. 

Vizes oldata (t : 20} hydrogensulfidos víztől ne változzék. 
}fa a só 1 grammos próbájára 2 köbcentimeter sósavat csepeg
tetsz, majd a folyadékot 10 köbcentimeter sósavas stannochlorid
oldattal-elegyítve, enyhén megmelegíted, az ülepedés folytfo meg
tisztult folyadék félóra mulva se legyen barnás szín(i. Oldj o·s 
gramm krisüílyos natriumcarbonatot 5 köbcentimeter vízben és 
elegyítsd az oldatot 2 köbcentimeter baryumchlorid-oldattal; a 
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felforralt és lehűtött csapadékos folyadék szüredékének, ha azt 
egy cseppnyi methylorange-oldattal megfested, egy cseppnyi nor
ma! sósavtól meg kell vörösödnie. Salétromsavval megsavanyított 
oldata {l: 20) baryumnitrat-oldattól ne változzék, ezüstnitrat-oldat
tal pedig legfeljebb csak gyengén tejesedjék meg, de barnás színt 
enyhe melegítéskor se öltsön. Natronlúggal melegítve, ammoniát 

ne fejleszszen. 
Ha 2·86 gramm kristályos natriumcarbonatot körülbelül 20 

köbcentimeter vízben oldasz, az oldat semlegesítésére, egy-két 
cseppnyi methylorange-oldatot használva indicatorúl, 19·s--2o·Q 
köbcentimeter norma! sósav kelljen. 

Jól záró edényben tartsd. 

Natrium carbonicum dilapsum. 
Elmdllott natriumca rbonat. 

Na,CO„, 2 H,O = 142·1. 

Végy: kristályos natriumcarbonatot, 
törd durva porrá és szárítsd néhány napig közönséges 
hőmérséken, utóbb pedig 40-50°-nyi hőmérséken addig, 
míg súlyának felét elvesztette; végül dörzsöld porrá. 

Fínom fehér por; vízben melegedés közben oldódik. Nedves 
levegőn vizet szí. Azonosságára és tisztaságára vizsgüld 111eg úgy, 
mint a kristályos natriumcarbonatot. A készítmény 1 ·42 gram
mos próbájának semlegesítésére, methylorange-oldatot hasz
nálva jelzöiil, norma! sósavból 19 köbcentimeternél több és 
21 köbcentimeternd kevesebb kelljen. 

Jól záró edényben tartsd. 

Natrium chloratum purum. 
Chlorn atrium, natri 1w1 ch tori d. 

NaCl=58·5. 

Színtelen, kockaalakú krisüílyok, vagy fehér, kristályos por. 
Körülbelül 2·7 súlyrész vízben oldható; szeszben csaknem old
hatatlan. Vizes oldata semleges kémhatású. 

Morzsája platina-dróton a lángba tartva, azt élénk sárg(ira 
festi. Salétromsavval megsavanyított vizes oldatában eziistnitrat
oldat ammonia-oldatban oldható, fehér, túrós csapadékot okoz. 
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Vizes oldata tökéletesen átlátszó legyen. A vele megfestett 
láng indigo-oldaton át nézve, ne lássék vörösnek. Vizes oldata 
(1: 10) ne változzék se sósavtól és hydrogensulfidos víztől, se 
kénammoniumtól, se baryumchlorid-oldattól. Ammonia-oldattal 
meglúgosított oldata ne zavarosodjék mecr ammoniumoxalat- vauy l:'.> ::::. 

natriumphosphat-oldattól. 

Natrium hydrocarbonicum. 
Sal'a!ly1í szénsavas natri11111, natrirunlévdrocarbonat. 

NaHCO„ = S4·J. 

Fehér kristálykérgek, vagy fehér kristályos por. lze alig lúgos. 
Körülbelül 12 súlyrész hideg vízben oldódik; forró víztől bomlik. 
Szeszben oldhatatlan. 

Vizes oldata savakkal erősen pezseg, egyenlő té1iogatú 
magnesiumsulfat-oldattal elegyítve azonban nem változik. Platina
dróton a lángot élénk sárgára festi. 

Vizes oldata {1 : 20) hydrogensul!idos víztől ne változzék. 
A vele megfestett láng indigo-oldaton át ne lássék vörösnek. 
Ha a só o·s gran11nos próbájára 2 köbcenti111eter sósavat csepeg
tetsz, majd a folyadékot 10 köbcentimeter sósavas stannochlorid
oldattal elegyítve, enyhén megmelegíted, az ülepedés folytán meg
tisztult folyadék félóra mulva se legyen barnás színű. Natronlúggal 
melegítve, ammoniát ne fejleszszen. Ha a finom porrá dörzsölt 
sóból 1 grammot 20 köbcentimeter közönséges hőmérsékű {15') 
lepárolt vízben oldasz, az oldat néhány cseppnyi szeszes phenol
phtalein-oldattól legfeljebb halvány rózsaszínt öltsön; e színező
désnek azonban 0·2 köbcentimeter norma! sósavtól el kell tűnnie. 
Ha vizes oldatát {1: 20) salétromsavval megsavanyítod, az 
baryumnitrat-oldattól ne változzék, ezüstnitrat-oldattól pedig leg
feljebb csak alig észrevehetően lejesedjék meg, de barnás színt 
enyhe melegítéskor se öltsön. 

Ha a száraz sóból 1 grammot kis porcellán-tégelyben enyhén 
izzítasz, a maradék súlya ne legyen több o·64 grammnál. E mara
dék 0·53 grammos részletének semlegesítésére, methylorange
oldatot használva jelző(il, 9·9-10·0 köbcentimeler norma! 

sósav kelljen. 
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-!- Natrium hydroxydatum. 
Natriumliydroxyd. 

NaOH =40·1. 

Kristályos törés(i, fehér rudacskák. A levegőn megnedvese
dik, majd szétfolyik. Vele egyenlő súlyú vízben oldódik. Oldata 
111aró~lúgos. 

A lángot élénk sárga színlíre festi; indigo~oldaton át a láng 
színe nem látszik. Vizes oldatában (1 : 20) borkősavtól csapadék 
nem keletkezik. Hígabb vizes oldata is igen erősen lúgos kém
hatású és ezüstnitrat-oldatban szürkés-barna csapadékot okoz. 

Ha 1 gramm natriumhydroxydot 2 köbcentimeter vízben 
oldasz és a lehiítött lúghoz 10 köbcentimeter szeszt elegyítesz, 
a folyadékból egy óra mulhín is csak legfeljebb kevés üledék váljék 
ki. Oldata (1 : 20) salétromsavval megsavanyítva, se baryumnitrat-, 
se ezüstnitrat-oldattól ne zavarosodjék meg, legalább ne azonnal 
és ne erősen. Semlegesítsd a natriumhydroxyd vizes oldatának 
(l: 20} kis részletét kénsavval, majd elegyíts a folyadékhoz 2-3 
térfogat tömény kénsavat, hiitsd le a folyadékot és rétegezz reá 
ferrosulfat-oldatot; az érintöfelületen sötétszínii gy(ir(i ne kelet
kezzék. 

Legalább 90 sz;ízalék natriumhydroxyclot tartalmazzon. Ennél
fogva, ha a készítményből 4·01 grammot vízben 100 köbcenti
meterre oldasz, majd az oldat 20 köbcentimeteres részletéhez 10 
köbcentimeter baryumchlorid-oldatot és néhány cseppnyi szeszes 
phenolphtalein-oldatot elegyítesz, norma! sósavból legalább is 18 
köbcentimeter kelljen, hogy a vörös folyadék éppen elszíntelenecljék. 

Igen jól záró üvegben, óvatosan tartsd. 

-!- Natrium hypophosphorosum. 
Hypophosp!wrossaPas natrium, na triu mlz)'poplzosp!zit. 

NaH,PO„ H,O = lOö·J. 

Fehér, kristályos, hygroskópos só. Víz bőségesen, szesz elég 
jól oldja. 

A só próbája porcellán-le1nezkén hevítve, világító lánggal égő 
gázt fejleszt; a 1naradék a Icíngot élénk sc:írga színíire festi. 
Oldatának néhány cseppje ammoniás ezüstnitrat-oldatban, enyhe 
melegítéskor, sötétszínii csapadékot okoz. 

'J! 
\ i 

201 

A készítmény próbája sósavtól ne pezsegjen. Vizes oldatában 
{1 : 1 O) ammoniumcarbonat-oldat csapadékot ne okozzon. Vizes 
oldata hydrogensulfidos víztől ne változzék. Oldata (1 : 10) calcium
sulfat-oldattól ne zavarosodjék meg erősebben, ha pedig a zavaros 
folyadékot sósavval megsavanyítod, annak tökéletesen meg kell 
tisztulnia. Oldj 1 gramm natriumhypophbsphitet 10 köbcenti
rneter legtöményebb meleg sósavban; az ülepedés folytán meg
tisztult folyadék félóra multán se öltsön barmís színt. 

Legalább 90 sz;ízalékos legyen. Ennek megfelelően, ha 
o·2ö5 gramm natriumhypophosphitet vízben 100 köbcentimeterre 
oldasz és az oldat 10 köbcentimeteres részletét 9 köbcentimeter 
0·1 norma! kaliumhypermanganat-oldattal elegyíted, majd a 10 köb
cen timeter kénsavval megsavanyított folyadékot felforralod, annak 
-el kell szín telenednie. 

Igen jól záró edényben óvatosan tartsd. 

-l· Natrium jodatum. 
f odnatrium, natriumjodid. 

Na]= 150·0. 

Fehér, kristályos por; a levegőn idővel megnedvesedik 
és megsárgul. Körülbelül O·ö súlyrész vízben és 2 súlyrész 
szeszben oldható. 

A sóból egy morzsányit platina-dróton a lángba tartva, azt 
élénk sárga színiire festi. Ha vizes oldatát széntetrachloriddal és 
kevés chloros vízzel összerázod, a széntetrachlorid ibolyavörös 
színt ölt. 

lia a sóból 2 grammot 100°-on tökéletesen megszárítasz, 
az súlyából 0·10 grammnál többet ne veszítsen. A sóval megfestett 
láng indigo-oldaton át ne lássék vörösnek. Néhány cseppnyi 
sósavval megsavanyított vizes oldata (1: 10) ne változzék hydrogen
sulfidos víztől, még akkor se, ha a folyadékot ammonia-oldattal 
meglúgosítod. Ha a só 10 százalékos vizes oldatának 10 köb
cen timeteres próbáját néhány cseppnyi hígított kénsavval meg
savanyítod, a folyadék 5 percen belül ne sárguljon meg. Porát 
megnedvesített vörös lakmusz-papirosra hintve, azon kék foltokat 
ne okozzon. Vizes oldata(l: 10) ammoniumoxalat-oldattól neváltoz
zék,sósavval megsavanyítva pedig baryumchlorid-oldattól ne zavaro
sodjék meg. Ha a só oldatának (1: 10) 10 köbcentimeteres részletét 
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1 O csepp nátronlúggal és ne hány cseppnyi ferrosulfat-oldattal 
összerázod, az enyhén megmelegített folyadék, sósavval megsava
nyítva, ne váljék kék, vagy zöld színűvé. Ha a sóból 1 grammot 
kis hengerpoh<írban 5 köbcentimeter nátronlúggal leöntesz és a 
folyadékba késhegynyi zink-reszeléket és ugyanannyi vas-port 
hintesz, majd a hengert óraüveggel befödöd, a pohárban foglalt 
Ieverrő 10 IJerc múltán ne legyen ammonia-szagú, illetőleg sósavba 

~ . 
mártott üvegbot körül ködöt ne okozzon. Ha 0·25 gramm natnum-
jodidot 2 köbcentimeter ammonia-oldatban oldasz, azután rázogatás 
közben az oldathoz fölös mennyiség(í ezüstnitrat-oldatot elegyítesz, 
a csapadékos folyadék sz(íredéke salétromsavval való megsava
nyíüískor alig zavarosodjék 111eg és n1eg1nelegítve se öltsön 

sötétes színt. 
A 100°-on szárított sóból oldj 1 ·so grammot lepfü·olt vízben 

100 köbcentímeterre. Ha ez oldat 20 köbcentimeteres részletét 
néhány cseppnyi salétromsavval és 20 köbcentimeter O·l norma! 
ezüstnitrat-oldattal elegyíted, majd rázogatás és enyhe melegítés 
után a csapadékos folyadékot megsz(íröd, a tiszta szüredék egyik 
részlete sósavtól, másik részlete ezüstnitrat-oldattól ne zavarosodjék 
111eg erősebben. 

Jól záró üvegben, óvatosan tartsd. 

Natrium phosphoricum. 
Plwsphorsa !'as na triu m, dinatriumhydrophosphat. 

Na,HP0.., 12H,0=358'3. 

Színtelen, áttetsző, hasábalakú kristályok. Íze enyhén sós. 
Száraz levegőn elmállik. Melegítéskor 40°-on megolvad. Körül
belül 6 súlyrész vízben oldódik: oldata kissé lúgos kémhatású. 

Platina-dróton a lángba tartva, azt élénk sárga színííre 
festi. Oldatában ezüstnitrat-oldat sárga csapadékot okoz, a folyadék 
pedig egylittal savanyú ké1nhahísúvá válik; a sárga csapadék 
salétromsavban is, ammonia-oldatban is könnyen oldódik. 

A vele meITTestett láng índiao-oldaton át ne lássék vörösnek. 
b b 

Vizes oldata (1 : 20) egy-két cseppnyi kénammoníumtól, vagy 
sósavval megsavanyítva, hydrogensulfidos víztől ne vfüozzék. 
Ha 1 gramm sót 2 köbcentímeter sósavban oldasz és az oldathoz 
10 köbcentimeter sósavas stannochlorid-oldatot elegyítesz, az: 

.. : „. "-~ 
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enyhén megmelegített folyadék, ülepedés folytán megtisz'.ulva'. !~_l
óra multán se öltsön barnás színt. A porrá dörzsölt so proba1a 
sósavval megnedvesítve, ne pezsegjen. Salétromsavval megsava
nyított oldatát (1: 20) se a baryumnitrat-, se az ezüstnitrat-oldat 
ne zavarosítsa meg azonnal. 

Natrium salicylicum. 
Salicylsal'as natrium, rzatriumsalicylat. 

C,H, = ciiNa (1,2) = 160'1. 

Fehér krístály-pikkelykék. Szaga nincs; íze édeses-sós. Vele· 
egyenlő súlyú vízben és körülbelül 6 súlyrész szeszben oldható. 

Platina-lemezen hevítve, phenolszagot fü·asztva, megszenese
dik; a maradék a lángot élénk sárg•íra festi. Híg vizes oldata 
(1: 1000) ferrichlorid-oldattól ibolyaszín! ölt. Töményebb oldatá
ban sósav fehér kristályos csapadékot okoz; ha a csapadékos 
folyadékot aetherrel nízogatod, a csapadék az aetherben feloldódik. 

Tömény vizes oldata (1 : 5) színtelen és csaknem sem
leaes kémhatású legyen; ez oldat néhány óra multán is csak 
1e:rtöljebb alig észrevehetően vörösödjék meg. Késhegynyi pró
b~a 1-2 köbcentimeter tömény kénsavval összedörzsölve, ne 
pezsegjen és ne barnuljon meg. Vízes oldata (1 : 20) hydrogen
sulfidos víztől vaay baryumchlorid-oldattól ne változzék. Ha a 
só vizes oldatáhozb (1 : 20) két té1iogat szeszt elegyítesz, a salé
tromsavval megsavanyított folyadék ezüstnitrat-oldattól legfeljebb 

alig tejesedjék meg. _ 
Ha 1 gramm natríumsalicylatot kis platina-tégelyben elobb 

enyhén, utóbb a vörös izz:is hő111érsékén addig izzítasz, n1íg a 
megszenesedett maradék megfehéredett, ennek súlya 0·31-0·34. 

gramtn legyen. 

Natrium silicicum liquidum. 
Kovasal'as 11atri11m-oldat, 11atri11msilicat-oldat. 

Színtelen vagy kissé sárgás színü, szirupslirüséglí, lúgos 
kémhatású folyadék; fajsúlya 1 ·3-1 "4. 

A készítmény cseppje platina-dróton a lángba tartva. azt 
élénk sárga színííre festi. Ha próbájára kémlőcsőben sósavat réte-
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gezesz, az érintőfelületen kocsonyaszer(i alvadék keletkezik, mely 
erősebb összerázáskor is megtartja alakját. 

A vele megfestett láng indigo-oldaton át nézve, ne lássék állan
dóan vörösnek. Egy negyed súlyrész 90 százalékos szeszszel való 
elegyítésekor csapadék keletkezzék. lia a készítményből l köb
centimetert 10 köbcentimeter vízzel hígítasz és 10 köbcentimeter 
sósavval elegyítesz, azután a folyadékot beszárítod, majd a mara
dékot 10 köbcentimeter vízzel kilúgozod, a folyadék szüredéke 
hydrogensulfidos víztől ne változzék. 

Natrium sulfuricum crystallisatum. 
!(ristdlyos kénsavas 1wtri11111, 11atri11111s11/jat, Glauber-só. 

Na,SO„ lOH,O 322·3. 

Színtelen, hasábalakú krisüílykák; 3 súlyrész vízben oldható. 
Melegítéskor 34°-on megolvad. A levegőn könnyen elmállik. 

Platina-dróton hevítve, a lángot élénk sárgára festi. :Vizes 
oldatában baryumchlorid-olclat fehér, sósavban oldhatatla1; csa
padékot okoz. 

A vele megfestett láng incligo-oldaton át ne lássék vörös 
színiinek. Oldata (1 : 10) semleges kémhatású legyen és ne vfüoz
zék meg se hydrogensulfidos víztől és sósavtól, se kénamoniumtól 
vagy ammoniumoxalat-oldattól. Ha a sóból 1 grammot 2 köb
centimeter meleg sósavban oldasz és az oldathoz 10 köbcenti
meter sósavas stannochlorid-oldatot elegyítesz, az enyhén meg
melegített folyadék, ülepedés folytán megtisztulva, félóra mulva se 
öltsön barnás színt. 

Ha vizes oldatának(!: 10) 10 köbcentimeteres részletéhez eay
harmad térfogat ammonia-oldatot és néhány cseppnyi natriu

0

m
phosphat-oldatot elegyítesz, a folyadék heves összerázáskor se 
zavarosodjék meg. Oldata (1 : 20) ezüstnitrat-oldattól legfeljebb alig 
észrevehetően tejesedjék meg. Ha a só vizes oldatához (1 : 10) 
2·-3 térfogat tömény kénsavat elegyítesz, majd a lehiitött folya
dékra ferrosulfat-oldatot rétegezesz, az érintőfelületen sötétszínű 
gyür(i ne keletkezzék. 

Jól záró edényben tartsd. 
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Natrium sulfuricum dilapsum. 
Elrruíllott natriumsuljat. 

Na,SO,, H,0='160·2. 

Végy: kristályos natriumsulfatot 
és szárítsd néhány napig közönséges hőmérséken, utóbb 
pedig 40-50° hőmérséken addig, míg súlyának felét el
vesztette; végül dörzsöld porrá. 

finom fehér por; nedves levegőn vizet szí. Azonosságára 
és várható szennyezésekre vizsgáld meg úgy, mint a kristályos 
natriumsulfatot. Ha a készítményből J ·60 grammot kis tégelyben 
enyhén izzítasz, a súlyveszteség 0·1s-0·20 gramm legyen. 

Jól záró edényben tartsd. 

-í- -l- Nitroglycerinum in spiritu solutum. 
Szeszes 11itroglyceri11-oldat. 

C,H,, (NO,),+ Alk. \C,H,(NO„)s = 227"1.! 

A glycerylnitrat tömény szeszszel készült l %-os oldata. 
Színtelen, szeszes folyadék. Ha belőle néhány cseppnyit 

ugyanannyi vízzel hígítva 2 -3 térfogat tömény kénsavval elegyí
tesz, majd a lehiítött folyadékot néhány cseppnyi tömény ferro
sulfat-oldattal összerázod, a folyadék halvány vörösbarna színt ölt. 

A készítmény glycerylnitrat-tartalmának ellenőrzése végett 
mérj belőle üvegdugós palackba 7·57 grammot, tégy hozzá szén
savtól mentes 0·1 normal lúgból 20 köbcentimetert és zárd el a 
palackot dugójával. Másnapra mérd vissza a lúg fölöslegét, jelzőiil 
szeszes phenolphtalein-oldatból néluíny cseppnyit alkalmazva:; O·l 
norma! savval, melyből 9·5-10"5 köbcentimeternek kell fogynia. 

Igen jól záró, üvegdugós palackban, veszélyes volüínál fogva 
hiivös helyen, óvatosan tartsd. Tabletták készítésért: használd. 

Ha nitroglycerint szeszes oldatban rendelnek, az oldatban 
foglalt nitroglycerin 

legnagyobb egyes adagja: 0·0005 gramm, 
legnagyobb napi adagja: o·003 gramm. 

.. ·· 
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,~ Nucis vomicae semina. 
Sf!J1c/mi semina. 

Eb11észmag. Vllljúszem. 

A Keletindiában vadon tenyésző Strychnos Nux vomica l. 
( Loganiaceae) alacsony fa magvai. 2-2'5 cm. átmérőjű, 3 legfel
jebb 5 mm. vastag, kerek, világos-szürke színű, selymes tapintatú, 
selyemfényű korongok, melyek kissé felhányt szélűek, ettől fogva 
egyik oldalon befelé mélyedők s itt a középen kis szemölcs 
hit ható: a köldök; a másik oldal domború. 

A mag epidermis-sejtjeinek mindenike egy hosszú, radialisan 
meggörbült, alúl bunkós, hosszant csíkolt, egysejt(i szőrképletté 
fejlődött; ezen szőrök egymásra borúlva fedik a magot, melynek 
főtömegét az üreges magfehérjének vastagfalú, szarúszer(í, többé
kevésbbé isodiametrialis sejtjei alkotják, melyek olajcseppeket és 
aleuron-szemecskéket tartalmaznak. A csira sziklevele szívalakú, 
lapos, levélszerű és mintegy 7 mm. hosszú képződmény, mely a 
mag egyik szélén foglal helyet és cérnaszál-vékony, hengeres kis 
gyököcskét küld a mag szélére a mikropyléhez. Ha a metszetet 
füstölgő salétromsavba tesszük, az endospenna sejtjei narancs
sziniire festődnek. 

A magvak legalább is 2.5'. 0 alkaloid tartalmúak legyenek. 
Alkaloid tartalmukat a következőleg vizsgáld meg: 

Rázogass 5 gm. ebvészmag-port bedugaszolt lombikban 25 
gm. chloroformmal és 50 gm. aetherrel. 1/, óra múlva mérj a 
lombikba 4 cm' 10°. 0 -os ammonia-oldatot s rázd a keveréket 
tj,1 óráig folytonosan és erősen; \·2 óra múlva szűrj le a meg~ 

tisztúlt aether-chloroformos folyadékból 60 grammot (= 4 gm. 
·ebvészmag-por) 200 cm"-es jenai üvegből készült dugós lom
bikba s a továbbiakban tégy úgy, miként azt az ipecacuanha
gyökérről szóló cikkelyben leírva találod. A lemért tizednormal 
sósav és az elhasznált tizednormal nátronlúg köbcentimeter-szümai
nak különbsége o·0364~e! n1egszorozva, a nyert száni a 4 gra1n1n 
dwészmag-porban foglalt alkaloidok mennyiségét eredményezi. 

Legnagyobb egyes adagja 0·1 gra1nm. 
Legnagyobb napi adagja 0·2 gramm. 

1 
! 
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Nux moschata. 
Myristicae semina. Szerecsendió. 

A Molucca-szigeteken honos és földünk tropicus tájékain 
sok helyen (Malacca, Jáva, Sumatra, Reunion, Mauritius) tenyész
iett Myristica fragrans ffouttuyn (Myristicaceae) fa magvának 
héjütól megfosztott s égetett mészszel vagy mésztejjel kezelt és 
szárított magbele. Vagy tompán tojásalakú s ekkor körülbelől 
3 cm. hosszütmérőjü és 2 cm. harántátmérőjii, vagy majdnem 
aömbölyíi s ekkor 2-3 cm. átmérőjií; kemény, súlyos, kívül 
barnás, eresen ráncos s a -111ég hozzátapadó calciu111carbonáttól 
fehéres színii. A magvak tompa végén világosabb folt látható, 
mely a köldök, míg hegyesebb végén sötét kis mélyedés van. 
mely a magrügyalap (chalaza) helyének felel meg; a két pontot 
egy sekélyebb barázda köti össze. Kétfelé vágva !átjuk, hogy ;' 
maubél főtömecre endospermiumból áll, mely zs1ros tapmtatu, 
zsírtényű, szürkés-fehér alapszínii s a perispermium be.ny~!ló 
níncaitól barnás-sárgán márványozott. Az endospermium kicsmy 
s vékonyfalú parenchymsejtekből áll, melyek telve vannak zsíros 
olajjal s ebbe beléágyazva aleuron-szemecskék és kis keményítő
szeniecskék láthatók; a perispenniu111 behatoló ráncai főleg nagy, 
hólyacrszer(i illó olajat tartalmazó sejtekből állanak. A magrügy-

" ' l 1 nyílüsnak megfelelő hely közelében kis üregben a zsugoroc o t 

csira foglal helyet. „ 

l(elle1nes, illatos szagú; aron1ás 1 keserű, kissé égeto 1zu. 
Vesd el a könny(i, féregette, penészes és kicsiny magvakai. 

Ne téveszd össze az Uj-Ouineai Myristica argentea Warburg 
hosszúküsabb és csekélyebb szagú magvaival. 

Oleum Amygdalarum. 
Mandula-olaj. 

Édes vagy keserli mandulából készült nem szüradó olaj. 
Átl;:ítszó, halványscírga színű, szagtalan, kel!e111es ízü,-0·915 ~ 

0·920 fajsúlyú olaj; körülbelől - 20°-ra hiitve, megmerevedik. 
Tégy néhány köbcentimeternyi mandula-olajat kémlőcsőbe .és 

hlitsd le körülbelől -10° C-raolyan hiitőkeverékben, melyet megtort 
jégből és sóból készítettél; az olaj e próbánál folyós maradjon. 

·.~ ; 
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Ha a mandula-olaj próbáját vele egyenlő térfogatú tömény 
(50 százalékos) salétromsavval összerázod, az olaj színe ne vál
tozzék, úgyszintén az elkülönödő salétromsav is színtelen legyen_ 
Legtöményebb sósav próbájában enyhe melegítéssel morzsányi 
cukrot oldva, majd a folyadékot vele egyenlő térfogatú mandula
olajjal rázogatva, a sósav 10 perc multán is színtelen maradjon_ 

A mandula-olaj savszáma 3-nál kisebb legyen. Ha körül
belül 0·7 gramm mandula-olajat használva, jod-számát megállapí
tod, annak 94 és 9ó között kell lennie. 

Hüvös helyen tartsd. 

Oleum Anisi. 
Ánizs-olaj. 

A Pimpinella Anisum L. gyümölcseiből (1. Anisi vulg. fructus) 
készült tiszta, színtelen vagy sárgás, semleges kémhatású, jellemző 
édes ízű, 0·980-0"990 fajsúlyú illó olaj, mely már 9 C

0 
körül 

megmerevedik s részben kristályos tömeggé alakú!, de 15-19 C 0-on 
ismét megolvad s áttetszővé válik. Az ánizs-olaj másfél, egészen 
ötszörös térfogatú szeszben oldódjék, ezen oldat vaschlorid hozzá
adására ne váljék ibolyaszínűvé. Egy csepp cukorral cldörzsölt 
és ötszáz köbcentimeter vízzel összerázott olaj tiszta ánizsízü 

legyen. 
Oleum Aurantii florum. 

Narancsvirág-olaj. 

A Citrus Aurantium L. (Rutaceae) virágaiból lepárolás útján 
készült, frissen tiszta, színtelen vagy világos~sárga, igen gyengén 
fluoreskáló, régibb állapotban sárga, hígan folyó, kellemes narancs
virág szagú, először édes, majd keserű-aromás ízű illó olaj, 
melynek fajsúlya o·s10-o·sso. Egy rész illó olaj egy vagy két 
rész 90'/o-os szeszben tisztán oldódjék s kékes ibolyaszínben 
iluoreskáljon; több szesz hozzáadására zavarosodjék meg. 

Oleum Cadinum. 
Oleum jtwiperi empyreumalicum. Füstös jenyóolaj. 

A Középtenger vidékén honos Juniperus Oxycedrus L. 
(Pinaceae) fájából száraz lepárlás utján nyert sötétbarna, olaj
siirűségű, kellemetlen s némileg a borókára is emlékeztető szagú, 
csípős-égető ízíi kátrány. 

j 

1 
! 
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Aetherben tökéletesen, chloroformban, széndisuliidban s 
szeszben csak részben, vízben alig oldódik. Fajsúlya ingadozó; 
a víznél majd kisebb, majd nagyobb. Vízzel összerázva és leszíirve, 
a folyadék savanyú kémhatású és 1 '. 00-es ferrichlorid-oldat néhány 
cseppjével halványvörös színiívé lesz. 

Végy: káinfort 

Oleum camphoratum. 
f(áll(foros olaj. 

huszc.nöt gra111111ot . . . 25 
Dörzsöld néhány csepp aetherrel porrá s oldd fel enyhén 

melegítve tügasabb palackban foglalt · · 
sesam-olajban 

hetvenö1 gran1111ban . 75 
Tégy a 111ég 111eleg oldatba 

elmállott kénsavas natriumot 
nyolc grammot . S 

s rúzd iel a folyadékot néluínyszor erősen. 
Az ülepítés iolyüín megtisztult folyadékot sziird papiroson 

kisebb sz<iraz palackokba. 

Sárga, kámforszagú, tiszta és <itlütszó olajos folyadék. A pola
rizált fény síkj<it jobbra téríti. Fajsúlya közelítőlég 0·930. 25°., 
k<imfort tartalmaz. 

Színig megtöltött kisebb palackokban tartsd. 

Oleum Caryophyliorum. 
Szeg/fi szeg-olaj. 

Az Eugenia aromatica Baillon bimbóiban (1. Caryophylli) 
foglalt illó olaj. Frissen színtelen vagy s<irgás, semleges kém
hatású folyadék, mely vilúgosságon vagy levegővel érintke~ve, 

csakhamar sárga , vagy vürösbarna lesz s k2111hatása gyengén 
savanyúvá válik. Atható szagú, égető, flíszeres íz(í, 1 "041-- J ·OóO 
fajsúlyú, aetherben és szeszben .minden arányban oldódik, egyenlő 
mennyiségíi széndisulfíddal, benzinnel vagy chloroformmal zava
ros keveréket aá, a jodot csendesen oldja, tömény salétromsavval 
lángra lobbantható .. 

14 
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Szeszes oldata kénsavtól vagy vaschlorid-old~;tól _kékes 
ibolyaszínűre festődjék. A7;onos mennyiségű ammom~val ?.ssze
rázva, sárgás, lágy, kristályos tömeggé váljék. Meleg -~tzz'.'l ossze
rázva, a víz savanyú kémhatást ne mutasson s szuredeke vas
chlorid-oldattal se kék, se zöld színt ne öltsön. 

Oleum chloroformiatum. 
Cltloroformos olaj. 

Végy: chloroformot 
egy súlyrész! 

sesam-olajat 
egy súlyrész! 

Rendeléskor elegyítsd. 

Oleum Cinnamomi Cassiae. 
l(asszia1ahéj olaj. 

A Cinnamomum Cassia Blume (!. Cassiae Cinnamomi cortex) 
leveleiből előállított tiszta-sárga vagy barnás színű, sűrű, ~e1~1le~ 
ges kémhatású, jellemző fahéj_szagú és íz_ű,_ 1 ·os_s-1 ·0fiS f~1suly_~ 
illó olaj. Szeszben minden aranyban oldodtk, a 1odot csekely ho 

fejlődés közben oldja. 
Négy csepp fahéj-olaj tíz köbcentimeter ~zes::ben oldva, egy 

csepp vaschloridtól se zöld, se kék színt. ne ~ltson, hanen_: ba1-
nára festődjék. Salétromos-savat tartalmazo saletromsavval o_s~ze
rázva, hab. ne keletkezzék; tömény nátron~ú~ ne _kocsony~s1tsa. 
meg. Az olajjal összerázott víz édeses, kesobb fuszeres, egeto 

ízű legyen. 

Oleum Citri. 
Citromhéj-olaj. 

A Citrus Limonum (!. Citri pericarpium) friss gyümölcshéjá
ból előállított tiszta, hígan folyó, halványsárg~, _iel~ei:iz? cit;om
ízű és szaaú, kissé kesernyés, o·sss-O·Sfil fa1sulyu tllo olaJ. Az 
olaj öt rés~ 90'fo-os szeszben tisztán oldódjék. 

·+ Oleum Crotonis. 
l(roton-olaj. 
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A meghámozott kroton-magvakból sajtolt, kissé száradó olaj, 
Barnás-sárga színű, átlátszó, sajátos szagú, kissé savanyú 

kémhatású, sűrűn folyó olaj; fajsúlya 0·94-0'96. 
Öt térfogat absolut alkoholban, enyhe melegítéskor, töké

letesen oldódjék. 
Ha körülbelül O·fi gramm kroton-olajat alkalmazva, jocl

számát megállapítod, annak 105 és 115 között kell lennie. 
Megavasodott és nagyon is sűrű kroton-olaja! ne használj. 
Jól záró üvegecskékben, sötét és hűvös helyen, óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·05 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·15 gramm. 

Oleum Eucalypti. 
Eucafyptus olaj. 

Az Eucalyptus globulus Labillardiere ( Myrtaceae) leveleiből 

·előállított illó olaj. Színtelen vagy csak gyengén sárgás, lavandu
Jára emlékeztető szagú, belehelve hűsítő és kesernyés izű ; fajsúlya 
O·S50-0·SS6; vízben csak nehezen, szeszben körülbelül hat súly
részben oldódik; 170° C-nál forr és 200' C-on elszáll. fuchsin 
.hidegen nem színesíti meg. 

Oleum Foeniculi. 
Édes kömény-olaj. 

A foeniculun vulgare Mii!. gyümölcseiből (!. Foeniculi fruc
·tus) előállított tiszta, színtelen vagy kevéssé sárgás, jellemző 

köményszagú, édes, majd kesernyés ízű, 0"965-0·975 fajsúlyú 
illó olaj, mely 0° felett megmered; ugyanolyan térfogatú 90'/o-os 
szeszben teljesen oldódik. Szeszes oldatát a vaschlorid ne fesse 
meg. Az olaj egy csöppje cukorral összedörzsölve és ötszáz 
köbcentimeter vízzel keverve, a víznek tiszta köményízt kölcsö
J1özzön. 

14* 
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Oieum Hyoscyami. 
Beléndek-olaj. 

Végy: beléndeklevelet (IH) 
száz gra111mot 

Nedvesítsd át kéz között dörzsölve 

100 

legtöményebb szeszből 
hetvenöt grammból 75 

és 
ammonia-oldatból 

öt gran1111bó! . . . . 5 
készült ekgygyel és tedd jól záró edénybe; 2 óra 
múlva öntsd le a nedves levél-törmeléket zománcos 

üstben 
sesam-olajjal 

ezer grammal . . . . 1000 
és n1elegítsd a kever~ket vízfürdőn, gyakran felkeverve, 
a szesz elpárolgásáig, azután szúrd le az olajat s a 1nara
dékot sajtold ki. Egy napi ülepítés után szürd meg az 

olajat papiroson. 
Ráeső fényben sötétzöld, <íteső fényben vörös szín(i, kelle-, 

metlen szagú olaj. 
Hüvös helyen tartsd. 

Oleum J ecoris Aselii. 
Csu/wmdj-olaj. 

A Gadus Morrlma L. friss májából gőzfürdőn kiolvasztott 

szüracló olaj. 
Halványsürga színű, sajá'tscíisos halízíí és szagü 1 tökéletesen 

átlátszó állati olaj; fajsúlya 0·920-0·930. 
Ha 1 csepp csukamájolajat 5 köbcentimeter széntetrachlo

ridban oldasz és az oldatot 1 csepp tömény kénsavval rázogatod, 
a folyadék ibolyaszín!, utóbb vörösbarna színt ölt. Ha kémlő
csőbe öntött próbáját huzamosabb ideig olvadó jégben híitöd, 
a csukámáj-olajból semmi vagy csak igen kevés szilárd zsiradék 

váljék ki. 
A ·csukamáj-olaj savszáma 2-nél nagyobb ne Jegyen.· Ha 

körülbelül 0·4 gramm csukamáj-olajat alkalmazva, jod-számát meg
állapítod, annak 150 és 155 között kell lennie. 
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Sötétebb színíí, avas szagü, vagy zavaros csukan1áj-o!ajat ne 
használj. 

Színig töltöít palackokban, híivös és sötét helyen tartsd. 

Oleum Juniperi. 
Boróka-olaj. 

... _A ju~iperus .communis L. tobozbogyóiból (1. juniperi fructus) 
el~all1_tott !Jsz'.a, _h1~a~. folyó, színtelen vagy sárgás-zöld, jellemző 
~r?n1as. sza~u . es .1zu, se1nleges. kémhatású, o·6Q-0·70 fajsúlyú 
tllo oiaJ. Szend1sulf1dben, chloroformban és benzolban .jól, szesz
ben azonban csak egy tizedrésznyi mennyiségben oldódik. 

Joddal melegfejlődés és gőzfejlődés közben eldurran; a 
fuchs111t 11en1 oldja; levegő hosszas bchatásüra -elgyantásodik. 

Oieum lauri pressum. 
Babérzsír. 

A Laurus nobilis L. (Liuraceae) e-yü1no"Jcse't10··1 't 1 · J ~ ...., saJoassa 
h'szült, illó olajat és chlorophyllt tartalmazó zsír. 

Zöldszínű, babérillatü, kesernyés-fűszeres ízű, Jáo-v kenőcs

állományü, kifaüílyos-szeni"ecskés növényi zsír· 35'-o~· sötétzöld 
szín(i és áfüítszó olajjá olvad. ' 

. lia. körülbelül O·fi gramm babérzsírt alkalmazva, jod-számát 
megallap1tod, ennek 85--90 között kell lennie. A habérzsír szén
tetrachloridos oldatának zöld színe, a jod-szám meghatároz;ísa 
folytán, lényegesebben ne változzék. 

Jól zárt köcsögben, h(ivös helyen tartsd. 

Oleum Lavandulae. 
Lal'a11d11/a-ofaj. 

_. . A L_avand'.ila vera Dl' Ca!ldolfc (Labiatae) vinígaiból elő
dlhtott h1g, sz1ntelen vagy zöldesbe játszóan sürg·üs, kel!en1es 
!avandu!a-virág ill~hí, aron1'1s-keserú -ízlí, sen1leges kén1hatású 
0'885 --0'895 fajsúlyú illó olaj, mely tömény ecetsavban nem'. 
külömben három súlyrész 70"/o-osszeszben tisztán oldódik.,Joddal 
nagy 1nel'.'g- és gözfejlődés közben eldurran; a fuchsint nem oldja; 
levegon al!vc~ 1neggyantásodik s kén1hatása savanyúvá válik. 
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Oleum Lini. 
Lenolaj. 

A Linum usitatissimum L. (Linaceae) magvaiból sajtolással 

készüli, száradó olaj. 
Barnás-sárga színű, sajátos szagú és ízű, o·930-0·940 faj

súlyú, átlátszó olaj. Vékony rétegben a levegőn aránylag gyorsan 
szárad; lehűtve még - 20°-on is folyós marad. 

A lenolaj próbáját vele egyenlő tértogatú tömény salétrom
savval (50 százalékos) összerázva, az olaj sötétbarna színt ölL 

A lenolaj sav-száma 2-nél kisebb legyen. Ha körülbelül 
0·3 gramm lenolajat alkalmazva, jod-számát megállapítod, annak 
170 és 180 között kell lennie. 

Sötétbarna színű, sűrű, kellemetlen szagú vagy zavaros len-

olajat ne használj. 
Hűvös helyen tartsd. 

Oleum Mentha_e piperitae. 
Borsos menta-olaj. 

A Mentha piperita L. friss leveleiből (!. Menthae pip. folia} 
és virágzó galyvégeiből előállított tiszta, színtelen vagy halvány
sárga színű, ha elpárologhat a testről hűsítő, ellenkező esetben 
pedig égető érzést keltő, semleges kémhatású, o·goo-o·g1ofajsúlyú 
illó olaj. Azonos mennyiségíí 90°/o-os vagy négy-ötszörös meny
nyiségü 70'/,-os szeszben tisztán oldódik; a fuchsint nem oldja. 

-!~--!~ Oleum phosphoratum. 
Solutio P/wsp/wri oleosus. Olajos p/wsplwr-oldat. 

Végy: mandula-olajat 
ldlencvennégy és fél grammot 94·5 

kénsavas natriumot 
tíz grammot . . . . . . . . 10·0 

Melegítsd a keveréket tágasabb palackban gyakran és 
erősen felrázva vízfürdőn félóráig, azután tégy hozzá 
megszárított phosphort 

fél grammot . . . . . . . . 0·5 

Zárd el a palackot, s rázd a tartalmát sötétben addio· o• 
míg a phosphor erős villogása megszűnt. Végül ele· 
gyíts a kihült phosphoros oldathoz 
legtöményebb szeszt 
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öt grammot . . . . . . . . . . . 5·0 
Sárga színű, phosphor-szagú, tiszta és átlátszó olaj. 1 gramm 

olajos phosphor-oldat 10 köbcentimeter 5°/,-os rézsulfát-oldattal 
összerázva, sötétbarna emulsiót alkot, mely gyakrabban rázva 
elszíntelenedik. 

2 gramm olajos phosphor-oldat 0·01 gramm tiszta phos
phort tartalmaz. 

Az oldatot üledékével együtt igen óvatosan tartsd. Használd 
megfelelő mennyiségben, ha az orvos olajos phosphor-oldatot 
és emulsiót rendel. 

A legnagyobb adagokat illetőleg L Phosphorus. 

Oleum Pini sylvestris pro inhalatione. 
FenyőlePél-olaj. 

Színtelen vagy kissé sárgás, hígan folyó, kellemes balzsa
mos fenyőszagú, 0·853-0·870 fajsúlyú, levegőn könnyen gyan
tásodó illó olaj, mely a Pinus sylvestris L. (Pinaceae) leveleinek 
és galyainak alkotórészét képezi s azokból állíttatik elő. Aether
ben igen jól oldódik, tízszeres mennyiségű szeszben szin
tén oldható. A jodot robbanás közben hevesen oldja; tömény 
kénsav és salétromsav keverékével érintkezve, meggyullad. 

Oleum Ricini. 
Ricinus-olaj. 

A Ricinus communis L. (Euphorbiaceae) hámozott magvaiból 
hidegen préselt, forró vízzel mosott, kissé száradó olaj. 

Színtelen vagy alig sárgás színű, csaknem szagtalan és 
íztelen, tökéletesen átlátszó olaj. Fajsúlya 0·960-0·970. Víztől 

mentes szeszszel, úgyszintén ecetsavval minden arányban ele
gyíthető. 

A ricinus-olaj próbáját vele egyenlő té1fogatú tömény (50 
százalékos) salétromsavval összerázva, az olaj kis idő múltán 
megtisztúlva, aranysárga színt ölt, míg a sav színtelen marad. 

.. 
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Egy térfogat ricinus-olaj 4 té1iogat 90 százalékos szeszben 
tökéletesen oldódjék. H,a egy köbcentimelér ricinus-olaj és 5 köb
centimeter · széntetrachlorid elegyét egy köbcentimeter tömény 
kénsavval. rázogatod, majd elkülönödésd bevárod, a felső folya
dékréteg ne. !egyen kátnínyszerii, hanem átlátszó és barnás árnya
latú narancsvörös színlí. 

A ricinus-olaj sav~száma 2-nél nagyobb ne legyen. Ha körül
belül 0·7 gramm ricinus-olajat alkalmazva, jod-számát 111egálla
pítod, annak 85 és 87 között kell lennie. 

Színig töltött palackokban, hiivös helyen tartsd. 

Oleum Rosae. 
Rózsa-olaj. 

Különböző rózsafajok friss vir;igaiból előállított siirii, sár" 
gás, 15-22 cv~on 111eg1nereveclö, 111agasabb hőfokon is111ét 111eg
olvadó, erős rózsaitlatú, balzsamos-keserii ízii, o·855-0·S70 faj
súlyú illó olaj, 111ety vízben alig, har111i11c súlyrész 90''/o~os szesz
ben pedig opatéskátva oldódik. 

Egyenlő 1nennyiségíí tö111ény kénsavval elegyítve, ke1!~1nes 
rózsaillatot, ne pedig idegen olajok jelenlétére n1utató kelle1netlen 

szagot .árasszon. 

Oieum Sesami. 
Scsam-olaj. 

A Sesamum indicum L. (Pedaliaceae) 111agvaiból sajtolt, kissé 

sz:íradó olaj. 
Halvéinys,írga színlí, csaknen1 szagtalan és íztelen, 0·921 -0·924 

fajsúlyú, átlátszó olaj; lehíítve körülbelül - 5°-on mi::g111erevedik. 
A sesam-olaj próbájüt vele egyenlő térfogatú tömény (50 szá

zalékos) sa!étro111savval összenízva, az olaj sárgcís-barna színt ölt, 
a Salétron1sav pedig n1egsárgu!. Ha legtö1nényebb sósav próbá
jában enyhe melegítésstl morzs;ínyi cukrot oldasz, majd a folya
dékot vele egyenlő térfogatú sesam-olajjal rázogatod, a sósav 
élénk karminvörös színt ölt. 

A sesam-olaj 1iéhány köbcentimeternyi próbáját oldjad vele 
egyenlő té1iogatú amylalkoholban, majd tégy a folyadékhoz .1 köb
cen timeter szénsulfidot, amelyben kevés kénvirágot oldott;íl; ha 
a kémlőcsövet forró sós vízbe teszed, a folyadék '/, óra niultán 
se !egyen Vöröses színli. 

'.•.·J·. 

. 
< 
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A sesam-olaj sav-sníma 6-nál kisebb legyen. Ha körülbelül 
o·ö gran1111 sesarn-olajat alkaln1azva) jod~szán1át n1eg·élllapítod, annak 
105 és 110 között kell lennie. 

Hiivös helyen tartsd. 

~;~ Oleuin Sinapis aethereum. 
Illó musldr-o!aj. 

A zsíros olajától sajtolás utján megszabadított és vízzel 
alkalmas hőfokon erjesztett Brassica nigra l(ocfl magvaiból 
(!. Sinapis semina) lepárolás utján előállított színtelen va"y sár„ás 
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tiszta, se1nleges kén1hat.:ísú, a bőrön hólyagot húzó, ütható-csípős 
szagtí, 1naró-égctö ízti, 148-:-152 C 0-on forró, 1 '016-1 '025 faj
súlyú folyadék. Aetherben, tömény szeszben minden ;mini•ban hí<> > M 

szeszben egy tizedrésznyi mennyiségben oldódik. 
Öt csepp olaj két köbcen timeter tömény kénsavval ·össze

rázva, óilfüszó s legfeljebb s;írgára festődő oldatot adjon. Öt köb
centimeter szeszben oldott öt cseppnyi olaj egy csepp vaschlorid
oldattól se barna, se sötét ibolyaszínií ne legyen. 

Jól z;író üvegben, fénytől és levegőtől óva tartassék. 

Oleum Terebinthinae rectificatmn. 
Tisztított fetymztin-olaj. 

Tiszta, színtelen, hígan folyó, sen1leges ké111hatüsú 1 O·S60-0·S70 
fajsúlyú, jellemző fenyőszagú, csípős-égető ízii illó olaj, mely 
a különböző pinus-!ajokból nyert terpentinből lepároi<ís utj<in 
készül. Az olaj 155--162 C 0-on forr, kilenc rész 90010-os szesz
ben olclóclik; joclclal hő- és gőzfejlőclés közben eldurran; tömény 
kénsav és salétron1sav keverékével érintkezve, 1neg·gyullad. Leve
gőn hosszan cí!Iva, n1eggyantásodik. 

Ononidis spinosae radix. 
TöPises iglic·g.yökér. 

Az eg·ész Európában és nü!Link is honos, n1ezökön, szüraz 
réteken, útszélen vadon íenyésző Ononis spinosa L. (Papilionafac) 
öregebb félcserje öszszel g·ylíjtött fög·yökere. A 25-30 cin. hosszü 
s 1 ~2 cin. vastag·, szürke vagy barncis~szürke1 heng·eres, néha 
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többfejű gyökérdarabok erősen meggörbültek, néha tengelyük 
körül csavarodottak, hosszant ráncosak és repedezettek, esetleg 
rostokra szétfoszlottak, fásak, fanyar-édeses ízűek és az édes-· 
gyökérre emlékeztető szagúak. _ . 

Keresztmetszetben látható a legyezőszerűen sugaras es ev
o-yűrűket mutató fehér színű fatest, mely a gyökér főtömegét 
~lkotja s mely legtöbbször nem egyenletesen fejlődött és ezért 
a gyökér szervi középpontja gyakran el van tolódva. A bélsu
garak kifelé megszélesedők és hajladozók. 

Kereskedésben felmetélve fordul elő. 

T 0 • -r ptum. 
Mákony. 

A Kisázsiában honos és ott tenyésztett egyévi Papaver 
somni!erum L. (Papaveraceae) éretlen termésének bemetszésekor 
kifolyó, összegyűjtött és a levegőn megszárított tejnedve, me~y 
300 o-m.-tól 3 kgm.-ig terjedő súlyú, máklevelekbe burkolt es 
Ióron': (rumex) terméssel behintett, cipóalakú vagy gömbölyded 
kalácsokba összegyúrva fordul elő. A friss opiumkalácsot, ha 
kétfelé vágod, az barna, zsírfényű, egynemű viaszállományú s 
viaszosan tapadós legyen; külső rétegei kissé keményebbek, mig 
a belsők puhábbak. Az opium szaga jellegzetes, íze kesernyés. 
A megszárított kalács szemcsés törésű. A friss, meg nem szárított 
kalács ne legyen se porhanyós, se belül puha, ragacsos, üreges 
és penészes. Ha porítani akarod, tisztítsd meg a rumex-terméstől 
s a máklevelektől és 60° C-nál szárítsd ki. 

Pora mikroskóppal megvizsgálva, se keményítőt, se jelenté
kenyebb mennyiségű növényszövetrészeket ne tartalmazzon, leg
feljebb it!-ott a máktermés vastagfalú, de kicsiny és sokszögletű 
epidermis-sejtjeiből álló s a máklevelek nagy, vékonyfalú epidermis
sejtjeiből álló cafatait, mely utóbbiakhoz néha chlorophyllt tartal
mazó szövetrészek is tapadnak. 

Az opiumnak 60° C-on szárított pora 10°/0 morphint tartal
mazzon, amit mind~n darab ujonnan beszerzett opiumkalácsot 
illetőleg a következőleg vizsgálj meg: 

Mérj le a levelektől és rumex-termésektől megtisztított és 
60° hőmérséken kiszárított opium porából (V) 6 grammot tága
sabb porcellán-csészébe. Dörzsöld el a por! 10 gm. lepárolt 
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vízzel és öntsd a keveréket - a csészét gondosan kiöblítve -
megmért Erlenmayer-lombikba. A lepárolt vízzel 54 gm.-ra kiegé
szített folyadékot rázogasd gyakrabban 1/, óráig, azután szíird 
meg S cm. átmérőjű redős szűrőpapiroson. A szüredékből mérj 
le 42 gm.-ot hengerpohárba, elegyítsd enyhén rázogatva 2 cm> 
közelítőleg norma! ammonia-oldattal (17 gramm 1 O'fo-os ammonia
oldatot lepárolt vízzel 100 cm'-re kiegészítve) és sziírd meg a 
narkotintól zavaros folyadékot azonnal S cm. átmérőjíi redős 

szűrőpapiroson. Önts a szüredékből 36 gm.-ot ( =,.4 gm. opium) 
megmért 75 cm '-es Erlenmayer-lombikba, mérj hozzá rázogatás 
közben 1 O gramm megtisztított ecetaethert és 4 gm. közelítőleg 
szabályos ammonia-oldatot. Zárd el a lombikot ép parafadugóval 
s rázd a keveréket 10 percig folytonosan és erősen. Tégy a 
fo,yadékhoz újból 10 gm. ecetaethert és tedd az elzárt lombikot 
félre. 10 perc múlva öntsd óvatosan a megtisztult ecetaethert 
6 cm. átmérőjű sima szűrőre s miután a lombikba még egyszer 
10 gm. ecetaethert öntöttél s ezt is leszíirted, szűrd le a vizes 
folyadékot is. Öblítsd le két ízben a lombikban maradt és a 
szíirőn lévő morphin-kristályokat 5-5 cm" ecetaetherrel telített 
vízzel s ha a szűrő lecsepegett, szárítsd meg a lombikot és a 
szűrőt 100' hőmérséken. Végül gyííjtsd kis ecsettel a szűrőn 
levő kristályokat a lombikba és ha 100° hőmérséken állandó 
súlyig megszárítottad, mérd meg. A lombikban levő morphin 
súlya 0·3S-0·40 gm. legyen. Az így nyert morphin-jegecek 
azonosságáról következőképen győződjél meg: 

0·10 gm.-ját a szűrőn összegyűjtött jegeceknek oldjad fel gya
kori rázogatás és langyosra melegítés segélyével 10 gm. meszes 
vízben, midőn csaknem tökéletes oldat keletkezzék. 

Egy csipetnyi anyagot kémlőcsőben 20 csepp tömény kén
savval leöntve, láng fölött hevítsd, míg gőzölögni kezd, de jelen
tékenyen meg nem barnul; lehülés után a hozzáadott 1--2 csepp 
tömény salétromsavtól vérvörös színűvé váljék. 

A pulvis opii és pulvis Doweri számára szolgáló opium, 
ha 100/o-nál több morphint tartalmazna, annyi tejcukorral dör
zsöltessék össze, hogy az ily módon kevert por morphin-tar
talma éppen 10% legyen. 

Legnagyobb egyes adagja 0·15 gramm. 
Legnagyobb napi adagja 0·50 gramm. 
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Oxymel Scillae. 
Ten.s;eri !zagJ111zds-111.t!z.· · 

Végy: dextrin ne! szárított tengeri hagyma-kivonatot 
hürorn grarnn1ot. . . . . . . . 3 

dörzsöld el porcellán-mozsárban . 
tisztított mézzel 

Elegyíts a folyadékhoz 
higított szeszt 

és 
tömény ecetsavat 

nyolcvanhat grammal Sö 

tíz gra111mot 10 

egy gran1n1ot. 
Az ülepítés folytán megtisztult folyadékot sziírcl meg ritka 

szöveten. 
S'írgüsszí nü·,kissé zavaros,ece-t-és n1éz-szagú,savanyú ·folya~l~k. 

Papaveris somniferi fructus. 
Capita Papaveris. 

kld!if1jck 

A Papaver somni!erum L. (PapaFeraceae) -álomhozó mák -· 
keleten honos, iiálu11k is tenyésztett egyévi növény toktern1ése, 
mely a 1eljes érés előtt akkor gyüjtendő, mikor még húsos, zöld 
színii és felületes bemetszéskor belőle fehéres tejnedv folyik ki. 
Enyhe hőnél szárítandó. A gömbölyií vagy hosszant tojúsalakú, 
diönvi. sín1a, zöldes-szürke! neha kékes színlí tokok ülő, korong
a!akt~, 10--20 sugaras, bibével vannak koronázva; a ·bibe alatt 10 
nyitott lyuk látható; a tok együregű és sokrekeszii. Ize undorítóan 
keserlí. A szétn1etszett s a 1nák1nagvaktól szitálcíssal 1negtisztított 
tokok jól zúró edényben tartassanak. · 

Paraffinum liquidum. 
Folyós fiilmffili, paraffin-olaj. 

Nyers kőolajhól készült, színtelen, átlátszó, kissé sűrűs, nem 
fluoreskáló, szagtalan folyadék. Fajsúlya o·ss-o·s9; 360°-ot meg
haladó hőmérséken forr. Vízben oldhatatlan; szeszben alig oldó· 
dik; aetherrel, chloroformmal elegyíthető. Az olvadó jég hőmér· 
s2kére hií tve, folyós 1narad. 
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Ha' néhány gramin folyós paraffin! vele egyenlő térfogatú 
tömény kénsavval vízfürdőn rázogatás közben 10 percig mele
gítesz, a sav vagy a folyós paraffin legfeljebb csak kissé bar
nuljon 111eg. Vele egyenlő térfogatú szesszel felforralva, a szesze:s 
folyadék a kék lakmusz-papirost· ne vörösítse meg. 

Paraffinum solidum. 
Szilárd paralfin. Ceresin. 

A földi-viaszból tisztítás utján készült, némileg a fehér viaszhoz 
hasonló, szagtalan és íztelen tömeg; fajsúlya 0·92-0·94; olvacüís
pontja 70 -80°. Vízben oldhatatlan; szeszben alig oldódik, aether
ben, benzolban, cltloroformban, illo es zsíros olajokban könnyen 
oldható. 

Ha néhány gramm ceresint vele egyenlő súlyú tömény kén
savval kén1!őcsőben, vízfürdőn, rclzogatás. közben 10 percig· 111ele
gítesz1 a sav vagy a 1neg·o!Vadt ceresin csak kissé barnuljon 
meg. Vele egyenlő súlyú szeszszel forralva, a szeszes folyadék a 
kék lakmusz-papírost ne vörösítse meg. 

~!~ Paraldehydum. 
Paraldelzyd. 

. (CI-l,.CHO), = 132·1. 

Színtelen, sajátság.as fliszeres és egyszersn1ind foJtó szagú 
folyadék: fajsúlya o·995-0·998; forráspontja 123----125°. Lehiitve, 
színtelen krisüílyos tömeggé fagy, a mely 10°-on olvad. Körülbelül 
9 súlyrész vízben· oldódik; szeszszel és ae\herrel elegyíthető. 

Ha 5 köbcentimeter ezüstnitrat-oldathoz annyi ammonia
oldatot csepegtetsz, hogy a kezdetben keletkezett csapadék fel
oldódjék, majd a folyadékhoz 1 cseppnyi mitronlúgot és 1-2 
cseppnyi paraldehydet elegyítesz, enyhe melegítéskor fémezüst 
vúlik ki. A paraldehyd hidegen telített vizes oldata mel.:gítéskor 
megzavarosodik. .. 

Vizes oldata semleges vagy csak alig savanyú kém hatású 
legyen és salétro1nsavval 1negsavanyítva 1 ne változzék se ezüst
nitrat- se baryumnitrat-oldattól. Iia 10 köbcentimeter paraldehydet 
vele egyenlő térfogatú'tömény calciumchlorid-oldattal összerázasz,. 
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térfogata legfeljebb 0·2 köbcentimeterrel csökkenjen. Választó-
1ombikban forralva, egész mennyisége 123-125° között destilláljon 
.át. Ha néhány gramm paraldehydetvízfürdőn melegítesz, az illanjon 
el, a nélkül, hogy idegen szagú, nehezen illó maradékot hagyna. 
Ha a calciumchloridos próbánál térfogata lényegesebben csökkenne, 
a készítményt megjavíthatod azzal az eljárással, melyet az ecet

aethernél leírva találsz. 
Sötétszínű, jól záró üvegecskékben, hűvös helyen, óvatosan 

fartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 5·0 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 10·0 gramm. 

Pastilli. 
Pasztillák. Tabletták. 

Az összeálló, tökéletesen egynemű és kézzel alakítható keve
rékből készített pasztillák rendszerint 1 gramm súlyúak, laposak 
és kerek alakúak. Könnyen széttörhetők, de vízzel rázogatva, csak 

·nehezen esnek szét. 
Készítésük alkalmával a «pilulák» cikkely 1„ 2. és 5-ik pont-

ját vedd figyelembe. 
A tabletták poralakú vagy szemcsézett száraz anyagból 

sajtolással (comprimatio) készülnek. Kerek alakúak, alsó és felső 
lapjuk kissé domború. Súlyuk és nagyságuk az elosztott ható
anyag mennyiségétől függ. Újjnyomással könnyen széttörhetök, 
langyos vízzel rázogatva, könnyen szétesnek. 

A sajtolandó anyaghoz duzzasztószerül keményítőt vagy 
más közömbös anyagot, a sajtolás megkönnyítése végett pedig 
2°/, legfinomabb talcum-port, aetherben oldott kevés cacaovajat 
vagy paraffinolajat használhatsz. 

-1--i- Pastilli Nitroglycerini. 
Olyce1ylnitrátos tabletták. 

Végy: szeszes nitroglycerin-oldatot (1 'fo) 
öt grammot 

tejcukor-port (Vl) 

cacao-port (Vl) 
tíz grammot 

tíz grammot 

5 

10 

10 

----~---- -- - ~--- - ---.----. 
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Keverd össze óvatosan s ha a keveréket közönséges 
hőmérséknél kiszárítottad, sajtolj belőle szabály szerint 

száz darab . . . . 100 
0·20 gramm súlyú tablettát. 

Egy-egy tabletta 0·0005 gramm nitroglycerint tartalmaz. 
Legnagyobb egyes adagja: 1 darab. 
Legnagyobb napi adagja: 6 darab. 

-!- Pastilli Santonini. 
Santonirzos pasztillák. 

Végy: finoman eldörzsölt santonint 

elegyítsd gondosan 
cukor-porral (V) 

és 
cacao-porral (VI) 

alakíts a keverékből 

pasztillát. 

két és fél grammot 

ötven grammal . . . . . 

ötven grammal 
szabály szerint 

száz darab . . 

50 

50 

100 

Körülbelül 1 gramm súlyú, barna színű, cacaó-szagú és ízű 
pasztillák. 

Dörzsölj el egy pasztillát mozsárban 5 köbcen!imeter chloro
formmal és szűrd a chloroformos oldatot kis parcellán-csészébe 
és J~árologtasd szárazra. Ha a száraz maradékot egy-két köb
cenllmeter szeszes kálilúggal (oldj 10 köbcentimeter legtöményebb 
szeszben. 0·3 gramm kaliumhydroxydot) enyhén melegíted, az 
oldat elóbb sötét carminvörös, később narancsvörös színt ölt. 

Egy-egy pasztilla o·025 gramm tiszta santonint tartalmaz. 
A legnagyobb adagokat illetőleg l. Santonin ez. a. 

Pepsinum. 
PepsÍIZ. 

Sárgás-fehér, sajátságos, de nem kellemetlen szacrú édeskés 
ízű, finom por. Langyos vízzel eldörzsölve (1 : 100), többé-l<evésbbé 
zavarosan oldódik s az oldat kémhatása semleges vagy kissé 
savanykás Jegyen. Sósavval megsavanyított vízben könnyebben 
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oldható és· ezen oldatában a megalvadt fehérjét a test hőmérsé
kénél feloldja: 

fehérjét oldó képességéről következőleg győződj meg: 
Egy 5 percig főtt friss tojásnak megalvadt fehérjét dörzsöld 

át a IV. számú szitán s tégy belőle 10 grammot tágasabb henger~ 
pohárba. Önts a fehérjére 95 köbcentimeter 50° hőmérsékii v'.z'.'_t, 
2 köbcentimeter hígított sósavat s ha a folyadékban a feheqet 
kevergetve eloszlattad, tégy hozzá 0·1 gramm pepsint, melyet 
előbb 3 köbcentimeter langyos vízzel dörzsöltél el. Tedd a keve
réket állandóan közel 40°- hőmérsékii helyre s 10 percenként 
keverd fel. A fehérjének igen csekély hártyüs maradék kivételével 
egy, legfeljebb két óra alatt teljesen fel kell oldódnia. . 

1 aramm elhamvasztott pepsin mérhető maradékot ne hag-yjon. 
A"' pepsint osztott por alakjában viaszos papiros hüvelyben, 

oldatait pedig súiretlenül szolgáltasd ki. 
Szürazon és sötét üvegben tartsd. 

Phenacetinum. 
' PI! en a ceti n, a cef Jla ra 11/z en e tid in, O.\:va el h.vf a cet ani fid. 

e li -- 0 IC.H.) (1 'I 1-,9·1 
·• • -- NH tc;1-1"0) •' = . 

Színtelen, csillogó kristályk<ík. Szaga és íze nincs. Hevítve 
135'-on olvad. Hideg vízben alig oldódik; körülbelül 80 súlyrész 
forró vízben és 16 súlyrész szeszben oldható. Oldata semleges 
kémhatású. 

Ha 0·2 gramm phenacetint 10 köbcentimeter hígított kén
savval néh<iny percig forralsz, majd a lehiitött folyadék szüredé
kéhez egy csepp kaliumbichromat-oldatot elegyítesz, az lassankint 
rubinvörös színt ölt. 

Olvad<íspontja l 35° legyen. Tömény kénsavban színtelenül 
oldódjék. Ha 0·1 gramm phenacetint 10 köbcentimeter'!orró vízzel 
rázogatsz, majd teljes kihülés után a folyadékot megszliröcl és 
hozztí annyi bro1nos vizet elegyCtesz, 1níg séirga színii a folyadék 
10 percen belül ne zavarosodjék meg. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 1 gran1rn. 
Legnagyobb napi adagja: 3 gran1n1. 

-!· -!~ Phosphorus. 
P!wsphor. 

P=3l·O. 
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Sárgás színií, áttetsző, viaszfényü, körülbelül ujjnyi vastag
ságú rudacskák. Hidegen törékeny, közönséges hőmérséken viasz
lágyságú, meleg vízbe téve megolvad; olvadáspontja 44'. A leve
gőn füstölög és sajátos kellemetlen szagot áraszt; sötétben villou. 
Igen mérgező. Gyúlékony; meggyújtva világító lánurral, slil'.ií 
fehér füstté ég. A világosságon lassankint vörös szína" kéreuuel 
vonódik be. Vízben úgyszólván oldhatatlan; szeszben és aethe;b~n 
kevéssé oldható; illó és zsíros olajokban elég jól, széndisul!id
ban bőségesen oldódik. 

Az égő phosphor fölötte veszélyes égési sebeket okoz miért 
is óvakodj phosphorhoz puszta kézzel nyúlni; eldarab~lni is 
csak víz alatt szabad. 

Bádogedénybe állított, vízzel telt üvegben, sötét helyen, 
igen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·001 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·003 gramm. 

T T Ph t" . 1 • -1-1~ ysos 1gmmum sa icyhcum. 
Sali(J'lSal'as physostigmin, physostigminsalicylat, cserinsalit;ylat. 

C"H„N,O,, C,HnO, =413·2. 

Színtelen, vagy kissé sárgás kristálykák. Körülbelül 100 
súlyrész vízben és l 2 súlyrész szeszben oldható. A száraz készít
mény huzamosabb ideig változatlan marad, oldata azonban a 
világosságon idővel megvörösödik. 

Vizes oldata kaliumjodidos jod-oldattal barnás-vörösen merr
zavarosodik. Tömény kénsavban színtelenül oldódik· az old~t 
u~óbb i;iegsárgul., Ha vizes oldatának próbájához 1-Z cseppnyi 
natronlugot elegy1tesz, a folyadék Iassankint bíbor-vörös színt 
ölt. Vizes oldata kevés ferrichlorid-oldattól ibolyaszíníivé válik. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Jó! zárt üvegben, igen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·001 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·003 gramm. 

15 
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+·-!- Pilocarpinum hydrochloricum. 
Sósal'as pilocarpin. 

C11H„;N,O„ HCI = 244·6. 

Színtelen, hygroskópos kristálykák. Olvadáspontja 193-195°. 
Vízben és szeszben jól oldható. Vizes oldata kissé savanyú 

kémhatású. 
Vizes oldatában kaliumjodidos jod-oldat barna csapadékot 

okoz. Ha a vele egyenlő súlyú mercurochloriddal készült keveréket 
vizzel megnedvesítve dörzsölgeted, az azonnal megszürkül, úgy
szintén 5 százalékos oldatában mercurichlorid-oldat fehér csapa
dékot okoz, a cocainra jellemző többi reactiót azonban nem adja. 
Salétromsavval megsavanyított vizes oldatában ezüstnitrat-oldattól 

fehér túrós csapadék keletkezik. 
Tömény kénsavban vagy tömény salétromsavban színtelenül 

oldódjék. 
Oldj 0·245 gramm sósavas pilocarpint 10 köbcentimeter 

lepárolt vízben, majd tégy a néhány cseppnyi salétromsavval meg
savanyított oldathoz 10 köbcentimeter 0·1 norma! ezüslnitrat-olda
tot; a csapadékról összerázás és felmelegítés után leszűrt tiszta 
folyadék két részre osztva, sósavtól, illetőleg ezüstnitrat-oldattól 
legfeljebb megzavarosodjék, de csapadék benne ne keletkezzék. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Igen óvatosan, jól záró edényben tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·02 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·04 gramm. 

Pilulae. 
Pilulák. 

Belső használatra rendelt 0·1-0·3 gramm súlyú golyócskák, 
melyek kettémetszve és langyos vízben rázogatva, rövid idő alatt 
szétesnek, vagy enyhén melegítve meglágyulnak, megolvadnak. 

Készítésük alkalmával a következő általános szabályokra 

ügyelj: 
1. a pilulák alkotórészeiből: a ható-, a kötő- és az alakító

szerekbó"/ szabályszerűen készített keverék (massa pilularum) tel
esen összeálló, egynemű és kézzel jól alakítható legyen. 
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2. a kötő- és alakító-szereket -- ha nincs másként rendelve -
a közömbös szerek sorából válaszd. Kötőszernek ajánlatos: a 
víz, az alkohol, a glycerin, a méz, az e!!yszerü szirup a mézaa-oldat 

. ._, ' b ) 

vagy az édesgyökér-kivonat; alakító szernek: az édesgyökér- és 
a zilizgyökér-por (VI), a cukor és a tejcukor finom pora. 

A szerves anyagokkal változást szenvedő hatóanyagokat 
(p. o. ezüstnitrat, mercurichlorid) bolusszal, vízzel és glycerinnel, 
a balzsamokat pedig viaszszal célszerű gyúrható keverékké alakítani. 

3. A_ pilulák súlya, ha az előírt alkotórészek mennyiségei 
megengedik, szemenként 0·2 gramm legyen. 

4. A pilulák behintésére, ha nincs máskénl rendelve, az édes
gyökér finom porát használd. 

5. A pilulák bevonását a szükséges szárítás ulál'! végezd; 
a szárít;ís közönséges hőmérséken (~0-25°), portól óva történjék. 

6. A pilulák készítéséhez szükséges eszközöket minden eset
ben a hatóanyag természetéhez mérten válaszd meg. 

Pilulae ferratae. 
Tejsal'as l'as-pilulák 

Végy: tejsavas vas-port (Vl) 
húsz grammot. 20 

Készíts belőle 
glycerinnel 

háro111 gra1111na! 3 
szabály szerint 200 darab pilui<ít, melyek egyenként 0·10 
gramm tejsavas vasat tartalmaznak. 

A megszár2dt pilulákat vond be chloroformos tolubalzsam
oldattal. 

Fényes, zöldes színű pilulák. Egy szem kettémetszett pilula 4 
köbe. langyos vízben csaknem tökéletesen oldható s a measziírt 

"' oldat a «Ferrum lacticum„ fejezetben leírt kémhatásokat mutatja. 
A megbarnult pilulákat vesd el. 
Jól záró edényben, szárazon tartsd. 

Pilulae ferri carbonici. 
Pi!ulae B!audi. Vascarbo11atos pi/a/dk. 

'Végy: kalium carbonátot 
harminc grammot 30 

dörzsöld el tágasabb mozsárban finomra. Keverj hozzá 
15* 
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cukorport 

és finoman eldörzsölt 
kristályos ferrosulfátot 

harminc grammot 30 

hatvan grammot . 60 
Gyúrd a keveréket a kellő mennyiségíi (mintegy 4-5 gramm) 

tisztított mézzel 
alakítható tömeggé, és készíts belőle 

ötszáz darab . . . . . 500 
pilulát. A talcummal (Vl) beporozott pilulákat szárítsd meg 
és vond be chloroformos tolubalzsam-oldattal. 

Körülbelül 0·2 gramm súlyú, külső felületükön fényes barna 
színű, metszési felületükön sötétzöld színű pilulák. Egy szem 
kettémetszett pilula sósavval megsavanyított 10 köbcentimeter 
langyos vízben rövid idő alatt pezsegve szétesik s a megsziírt 
oldat zöldes-sárga színü. Ezen oldat egyik próbájában a forri
cyankalium-oldat kék, másik próbájában a baryumchlorid-oldat 
fehér csapadékot okoz. 

Egy-egy pilula közelítőleg 0·05 gramm ferrocarbonátot tar
talmaz. 

Jól záró edényben, szárazon tartsd. 

~;~ Pilulae ferri jodati. 
Pilulae Blancardi. Ferrojodidos pilulák. 

Végy: vasport 
két grammot . . . . . . 

Tedd vízbe hűtött lombikba s önts hozzá 
lepárolt vizet 

2: 

öt gra1nmot . . . . . 5. 
Hints a lombikba apránként, a lombikot mindannyi

szor óvatosan rázogatva 
jodot 

négy és egy tized grammot 4·1 
s ha a folyadék csaknem színtelenné vált, szűrd 

azt parcellán-csészében foglalt 
mézhez 

öt gramm hoz. 5 

Mosd ki a fekete üledéket és a szűrőt 1 gramm víz
zel, azután párologtasd be a folyadékot vízfürdőn 
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tizenegy grammra. . . . . . . . 11 
Tégy a besűrített folyadékhoz 

édesgyökér-port (VI) 
és 
zilizgyökér-port (Vl) 
mindegyikből 

öt-öt grammot 
s készíts az egyenletesen átgyúrt 
leg gyorsan 

5-5 
tömegből lehető-

száz darab . . . . . . . . . . . 100 
pilulát. A vasporral beporozott pilulákat szárítsd meg 
s vond be 
chloroformból 

nyolc súlyrészből . . . . . . . . 8 
és 
tolubalzsamból 

két súlyrészből . . . : . . . . . 2 
készített oldattal. 

Körülbelül 0·2 gramm súlyú, külső felületükön fényes barnás
fekete színű, metszési felületükön világossárga színű pilulák. 
Egy szem kettémetszett pilula sósavval megsavanyított langyos 
vízben rövid idő alatt szétesik és a megszűrt zöldes-sárga színií 
oldat a vele összerázott 2 köbcentimeternyi chloroformot csak 
néhány csepp chloros vízzel való elegyítés után fesse ibolyaszínűre. 

Egy másik piluiából készült sósavas oldatban a ferricyan
kalium-oldat kék csapadékot okoz. 

Egy-egy pilula közelítőleg 0·05 gramm ferrojodidot tartalmaz. 
A megrepedezett feiületli s metszési felületükön· vörös

barnaszínií, jodszagú pilulákat vesd el. 
Jól záró edényben, szárazon tartsd. 

Pilulae laxantes. 
Hashajtó pilulák. 

Végy: aloe-port (V) 

jalapa gumó-port (Vl) 
negyven grammot 

hatvan grammot . 

40 

60 
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orvosi szappan-port (V) 
húsz grammot. . . . 20 

Szitálva keverd össze, azután tégy a porkeverékhez 
anizs-olajat 

hat csöppet . . 
és készíts belőle a szükséges mennyiségű 
tömény szeszszel 
0·2 gramm súlyú pilulákat. 

Vl 

Szürkés-fekete, igen· keserű ízű pilulák, melyek gyúrás köz
ben meglágyulnak s az aloe jellemző szagát árasztják. 

Pix liquida. 
Oleu!ll Fagi empyreu!llaficu/ll. 

Biiklifakátrá11y. 

A fagus silvatica L. (Fagaceae) fájából száraz lepárlás útján 
készült és a kereskedésben kapható kátrány méz-sűrűségű, nyúlós, 
olajos, fekete-barna, víznél nehezebb, kellemetlen és jellemző 
szagú, keserű s égető ízű folyadék. 

Vízzel összerázva, abban nem oldódik, hanem a fenékre 
leülepedik, a vizet sárgára festi és gyengén savanyú kémhatásúvá, 
kátrányszagúvá és ízűvé teszi. Chloroformban, aetherben majdnem 
egészen, terpentinolajban alig oldódik. Vízzel összerázva és 
leszűrve, a folyadék 1 %0-es ferrichlorid-oldattól gyengén vör
henyes színűvé válik. 

+ Plumbum aceticum basicum solutum. 
Bázisos ecetsavas ólom-oldat, bázisos ólomacetat-oldat. 

Végy: kristályos ólomacetatot 
háromszáz grammot 

dörzsöld össze jól porcellán-mozsárban 
poralakú ólomoxyddal 

száz gra1nmal . . 
a keveréket tedd lombikba és önts reá 
lepárolt vizet 

ötven grammot . 

300 

100 

50 

melegítsd a lombikot gőzfürdőn mindaddig, tartal
mát időnkint rázogatva, mig a keverék csaknem meg
fehéredett, végül elegyíts hozzá 
meleg lepárolt vizet 
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kilencszázötven grammot 950 
A lombikot zárd el lazán dugóval és a kihült s ülepedés 

folytán megtisztult folyadékot szűrd meg. 
Szín.telen, átlátszó folyadék. Íze édeses-fanyar. Kémhatása 

lúgos. fajsúlya 1·23-1·24. 
Próbájában hígított kénsav bőséges fehér csapadékot okoz, 

a folyadék pedig egyúttal ecetsavszagúvá válik. Ha a csapadékos 
folyadékot megszűröd, a szüredékben kaliumferrocyanid-oldat 
vörösbarna színű csapadékot ne okozzon. 

Igen jól záró palackban, óvatosan tartsd. 

~;~ Plumbum aceticum crystallisatum. 
l(ristályos ecetsaPas ólolll, ólo!llacetat. 

Pb (C,H„0,),, 3H,O = 379·0. 

Színtelen, igen gyengén ecetsav-szagú, áttetsző kristályok 
vagy kristálykérgek. Íze édeses-fanyar. Telített vizes oldata kissé 
lúgos, híg oldata kissé savanyú kémhatású. A levegőn elmállik 
és fehér kéreggel vonódik be. Körülbelül 2 súlyrész vízben és 
30 súlyrész szeszben oldódik. 

Vizes oldatában hydrogensulfidos víz fekete, kaliumpyro
chromat-oldat sárga csapadékot okoz. Késhegynyi próbája 1-2 köb
centimeter tömény kénsavval melegítve, ecetsavszagot áraszt. 

Tíz súlyrész kiforralt lepárolt vízben csaknem tökéletesen 
oldódjék; az oldat legfeljebb gyengén legyen tejes-zavaros. Ha ez 
oldathoz fölös mennyiségű hígított kénsavat elegyítesz, a felforralt 
és lehűtött csapadékos folyadék szűredéke néhány cseppnyi 
kaliumferrocyanid-oldattal elegyítve, ne öltsön se kékes, se 
vöröses színt. 

Jól záró edényben, óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·1 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: o·s gramm. 
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+ Plumbum carbonicum hydroxydatum. 
Bázisos szénsavas ólom, ólomhyd1oxydcarbonat, cerussa. 

Pb (OH),, 2 PbCO, = 774·7. 

Hófehér, nagy fajsúlyú por. Vízben csaknem oldhatatlan. 
Higított ecetsavban pezsgéssel oldódik; az oldatban hydro

gensulfidos víz fekete, kénsav fehér csapadékot okoz. 
Ha 1 gramm bázisos ólomcarbonatot 2 köbcentimeter 

salétromsav és 4 köbcentimeter víz elegyével enyhén melegítesz, 
annak csaknem tökéletesen fel kell oldódnia; a szűrőre gyűjtött 

és salétromsavval megsavanyított vízzel kimosott maradék súlya 
ne legyen több 0·01 grammnál. A salétromsavas oldatban nátron
lúgtól olyan csapadék keletkezzék, amely a kémlőszer fölöslegében 
tökéletesen oldható. Ha e lúgos oldathoz 1-2 cseppnyi kénsavat 
és ugyanannyi ammoniumoxalat-oldatot elegyítesz, az ne zavaro
sodjék meg. Ha 1 gramm bázisos ólomcarbonatot 10 köbcenti
meter ecetsavban enyhe melegítéssel feloldasz, majd az oldathoz 
fölös mennyiségű kénsavat elegyítesz, a csapadékos folyadék 
szűredéke néhány cseppnyi kaliumferrocyanid-oldattól ne öltsön 
se kékes, se vöröses színt. 

Porcellán-tégelyben erősen ízzítva, legalább 85 százalék ólom
oxydot hagyjon hátra. 

Óvatosan tartsd. 

-!-- Plumbum oxydatum. 
Lithargyrum, ólomoxyd, ólomglét. 

Pb0=222"9. 

Vöröses-sárga, nagy fajsúlyú por. Vízben csaknem oldhatatlan. 
Higított salétromsavval készült oldatában hydrogensulfidos 

víz fekete, higított kénsav pedig fehér csapadékot okoz. 
Öt gramm ólomoxydot rázogass 30 gramm ecetsavval, majd 

gyűjtsd néhány percnyi forralás után a fel nem oldódott mara
dékot ismert súlyú szűrőre; a kimosott és megszárított maradék 
súlya 0·1 grammnál kevesebb legyen. Ha 1 gramm ólomoxydot 
10 köbcentimeter kénsavval rázogatsz, majd a folyadékot néhány 
percig forralod és a csapadékos folyadékot kihűlése után megszűröd, 
a szüredék fölös mennyiségű ammonia-oldattal elegyítve, ne öltsön 
kékes színt, rozsdaszíníí pelyhek pedig csak alig keletkezzenek. 
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Ha 5 gramm ólomoxydot kis porcellán-tégelyben megolva
dásig !zzítasz, a súlyveszteség 0·1 grammnál kisebb legyen. 

Ovatosan tartsd. 

-!-- Podophylli resina. 
P!zodophplli1111111. 

A Podophyllum peltatum Wild. (Berberidaceae) Északame
rikában honos évelő növény augusztus hóban gyűjtött gyökér
törzsének szeszes kivonatából sósavval megsavanyított vízzel 
kicsapott s megszárított készítménye, mely számos különböző 
anyagnak keveréke. Kellemetlen szagú, igen keserií ízű sárgás 
por, vagy lazán összeálló és könnyen eldörzsölhető sárgás vagy 
barnás-szürke alaktalan tömeg, mely 10 rész szeszben barna 
színnel oldódik s ezen oldatából tejszerű zavarodás alakjában 
vízzel ki csapható; ha ezen vizes keveréket vízzel erősen felhi
gítjuk, az kékes-zöldesen fluoreskál. Aetherben, széndísulfidban 
csak részben oldódik. Vízzel rázva és megszűrve, a szüredék 
keserii ízií, kissé sárgás színií, savanyú kémhatású. Ferrichlorid
oldattal barnára, básisos ólomacetattal pedig sárgára festődik s 
gyengén opalizálóvá lesz és néhány óra mulva sárgás-vörhenyes 
pelyhek ülepednek le belőle. Egy rész podophyllin 100 rész 
ammoniakkal sárgás-barmín oldódik, mely oldat vízzel zavarodás 
nélkiil keverhető. 

Legnagyobb egyes adagja 0·05 gramm. 
Legnagyobb napi adagja 0·2 gramm. 

Potio Magnesiae citricae effervescens. 
Limonada solvens. Pezsgő magnesium-citrat oldat. 

Hashajtó limonádé. 

Végy: szénsavas magnesiát 
nyolc grammot . 8 

lepárolt vizet 
háromszáz grammot. 300 

Tégy a keverékhez 
kristályos citromsavat 

tizennégy és fél grammot 14·5 
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s ha a pezsgés megszűnt, szűrd a folyadékot 
papiroson megfelelő erős palackba s tégy hozzá 
egyszerű szirupot 

negyven grammot 40 
citrom-olajat 

egy cseppet . . 
és apránkint, a palackot rázogatva, 
savanyú szénsavas natriumot 

• 1 

három grammot . . . . . . . . 3 
azután zárd el a palackot s kösd le dugóját. 

12 gramm magnesiumcitratot, 3 gramm natriumcitratot és 
sok szabad szénsavat tartalmaz. 

Rendeléskor készítsd. 

Potio Riveri. 
Rivcr-ital. 

Végy: szénsavas kaliumot 
öt grammot. 5 

O!djad erős gyógyszeres palackban foglalt 
lepárolt vízben 

százhetven grammban . . . . 170 
és 
egyszerű szirupban 

húsz grammban . . . . . 20 
Tégy az oldaihoz apránként, a palackot rázogatva, 

kristályos citromsavat 
öt és egytized grammot . . 5·1 

azután zárd el a palackot és kösd le dugóját. 
Körülbelül 4°/0 citromsavas kaliumot és sok szabad szén

savat tartalmaz. 
Rendeléskor készítsd. 

Pulpa Prunorum. 
Szilva íz. 

Végy: magjától megfosztott hámozott érett szilvát 
ezer grammot . . . 1000-

Főzd vízfürdőn zománcos fém- vagy porcellán-edény-
ben péppé. A pépet dörzsöld át szőrszitán (IV) s 

párologtasd be vízfürdőn sűrű kivonat-állományúra, 
azután tégy 
minden négy súlyrész sűrű péphez 
cukor-port 

Keverd jól össze. 
egy súlyrész! 
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A szilvaíz vöröses-barna szmu és kellemes savanykás-édes. 
1zu. Húszszor annyi forró lepárolt vízzel összerázva, a gyümölcs
bélnek durva darabjai ne legyenek láthatók. 

3 gramm szilvaíz a szárító-szelencében 100° hömérséken 
állandó súlyig szárítva, legalább 2 gramm maradékot hagyjon .. 

Az esetleges fém-szennyezésre nézve vizsgáld meg úgy„ 
miként azt a kivonatok fejezetében leírva találod. 

Kisebb edényekben, pergament papirossal lekötve, pasteuri
zálva tartsd. 

A megpenészedett szilvaízt vesd el. 
Évente újítsd meg. 

Pulpa Tamarindorum depurata. 
Tisztított tamarüzda íz. 

Végy: tamarinda belet 
kétszázötven grammot 250 

lepárolt vizet 
háromszáz grammot , 300 

Főzd vízfürdőn zománcos fém- vagy porcellán-edény
ben péppé, azután dörzsöld át szőrszitán (IV) és 
párologtasd be vízfürdőn sűrű kivonat állományúra. 
Tégy minden 4 súlyrész sűrű péphez 
cukor-port 

egy súlyrész! 
és keverd jól össze. 

A tisztított tamarindaíz barnás-fekete színű, sajátságos savanyú 
és édes ízű. Húszszor annyi forró lepárolt vízzel összerázva, 
a gyümölcsbélnek durvább darabjai ne legyenek láthatók. 

3 gramm tamarindaíz a szárító-szelencében 100° hömérséken 
állandó súl)'.ig szárítva, legalább 2 gramm maradékot hagyjon. 
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Az esetleges fém-szennyezésre nézve úgy vizsgáld meg, 
miként azt a okivonatok» fejezetében leírva találod. 

Oldj 0·75 gramm tisztított tamarindaízt 25 k6bcentimeter 
forró lepárolt vízben, szűrd meg az oldatot s mosd ki az oldatlan 
maradékot és a szűrőt három ízben 10-10 köbcentimeter forró 
lepárolt vízzel. Az egyesített oldat telítésére, jelzőűl 2-3 csepp 
szeszes phenolphtalein-oldatot használva, 7-8 köbcentimeter 
iizednormal nátronlúgot kell elhasználnod. 

Kisebb edényekben, pergament papirossal lekötve, pasteuri
zálva tartsd. 

A megpenészedett tamarindaízt vesd el. 

Pulveres. 
Porok. 

A porok készítésekor és eltartásakor a következő szabályokra 

ügyelj. 
1. A legjobb fajtájú, gondosan megtisztított drógot használd. 

A kereskedelemben kapható drógtörmeléket és hulladékot ne 
használd. 

2. A durván felaprított anyagot elébb 60°-ot meg nem haladó 
hőmérséken szárítsd meg, ha azonban az anyag könnyen elváltozó 
vagy illó alkatrészeket tartalmaz, a szárítás hőmérséke a 30°-ot 
meg nem haladhatja. A szárítás időtartama az anyag természetétől 
és mennyiségétől függ. 

A moschust, castoreumot, sáfrányt, valamint a digitalis 
levelet, anyarozs! és páfrány gyökértörzse! égetett mészszel tartsd 
szárazon és csak rendeléskor porítsd (V). 

3. Minden anyagot lehetőleg maradék nélkül poríts. 
4. A kész port újból szárítsd meg s az anyag természetének 

megfelelő módon, jól záró edényben tartsd. A növényi drógokból 
készített porokat évente újítsd meg s az illó alkatrészeket tartal
mazó drógokból csak a legszükségesebb mennyiséget tartsd por
alakban készen. 

5. Receptura céljaira a gyakrabban használt anyagokat 
a következő porfinomságban tartsd készen: 

Finom poralakban (VI szita): arabmézgát, fémoxydokat, 
gumókat, gyökereket, gyökértörzseket, keményítőt, lactucariumot, 
leveleket, ópiumot, sókat, szilárd savakat, tragantot, tejcukrot. 
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J(özépjinomságú por alakban (V szita): alóet, kámfort, cukrot, 
ebvészmagot, illó olaj tartalmú magvakat és gyümölcsöket, közön
séges édesgyökér kivonatot, kussó virágot, magnesium carbonatot, 
natrium chloridot, orvosi és kemény szappant. 

Durva por alakban (IV szita): a len- és mustármagot. 
6. Minden porkeveréket, melynek súlya a 10.grammot meg

haladja, szitálva keverj össze. 
7. Az eltartás közben a nedvességtől összeállott porokat 

újból megszárítva szitáld át. 

Pulvis aerophorus Seidlitzensis. 
Pall'is aeroplwrus anglicarws. Seidlitzi pezsgó"por. 

Végy: borkősavas kalium-natrium-port (V) 
tíz grammot , . 10 

savanyú szénsavas natrium-port (V) 
három grammot 3 

gondosan összekeverve, tedd kl'k papirhüvelybe. 
Végy: borkősav port (V) 

Tedd fehér papirhüvelybe. 
három gra1nmot 3 

A két hüvely tartalma egy adag pezsgőpor. 
A szükséges mennyiség(i adagokat elzárható bádog szelen-

cében, száraz helyen tartsd. 

·+ Pulvis Doveri. 
Pull'is lpecacuan/iac cum Opio. Dover-por. 

(Formula internationalis.) 

Végy: ipecacuanha-port (Vl) 
ópium-port (VI) 
mindegyikből 

Dörzsöld el apr;inként 
cukor-porral (V) 

A porkeveréket szitáld át. (V) 

líz-tíz grammot . . . 10-10 

nyolcvan grammal . 80 

Szürkés-barna színű, ópiumszagú, egynemű por. 
Legnagyobb egyes adagja 1 ·o gm. 
Legnagyobb napi adagja s·o' gm. 
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Pulvis gummosus. 
Mézgás por. 

Végy: keményítő-port (VI) 
édesgyökér-port (Vl) 
mindegyikből 

huszonöt-huszonöt grammot 25-25 
arab mézga-port (Vl) 
cukor-port (V) 
mindegyikből 

ötven-ötven grammot . . . . . . 50-50 
szitálva keverd össze. 

Sárga, édesgyökér-ízű por. 

f>ulvis Liquiritiae compositus. 
Szemuís édesgyökér-por. 

Végy: illó édeskömény-olajat 
egy grammot . . . . . . . 

Dörzsöld el apránként 
cukor-porral (V) 

negyvenkilenc grammal 
azután tégy a keverékhez 
mosott ként (V) 

tíz grammot . 
édesgyökér-port (Vl) 

húsz grammot 
és 
szennalevél-port (Vl) 

49 

10 

20. 

húsz grammot . . 20 
Sziüílva keverd jól össze. 
Zöldessárga színű, édes-kömény szagú és ízíí por. 

Punicae Granati cortex. 
Gránátja-kéreg. 

A Nyugatázsiában honos és Déleurópának Középtenger 
melletti országaiban, főleg Algirban és Délfranciaországban tenyész
iett Punica Granatum L. (Panicaceae) nevű fa törzsének, ágainak 
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s néha gyökereinek megszárított kérge. A törzsnek és ágaknak 
kérge csőszerű vagy csurgószerű, mintegy 10-20 cm. hosszú 
s 0·5-3 mm. vastag, könnyű, sima törésű darabokat alkot, 
melyek kívül sárgás-zöldes, szürkés-zöldes, vagy halvány szürkés 
színíiek és erősen kiálló, világos sárgás, hosszan elnyúló para
szemölcsökkel fedettek; néha sötét feketés színű zúzmók oda
tapadt telepei is láthatók rajtuk; a kéreg belső felszíne sima és 
barnás vagy zsömlye-színii. A gyökér kérge lapos vagy széltében 
kifelé hajolt kisebb darabokat alkot és kívül barnás parával, néha 
kéreghéjjal födött; a már lehámlott kéreghéjak helyén mély és sötét 
színű hegek láthatók; a rryökér kéruén lJaraszemölcsök aliu 

b :::. bl 

zuzmók éppen nem fordúlnak elő; belső felszíne barna. 
A kéregdarabok szaga fűszeres, íze keserü, összehúzó. 
Mikroskóppal vizsgálva, a dús parakéreg sejtjei legtöbbször 

U-alakúlag megvastagodottak. A törzs kérgének phellodermája 
chlorophyll-tartalmú. Az elsődleges kéreg keskeny, külső határán 
nagy, rétegzetes és elágazó porus-csatornákkal ellátott kősejtek 

egyenként vagy kettejével, hármasával láthatók. A másodlagos 
kéreg alkotja a kéreg vastagságának főrészét. A bélsugarak egy-, 
legfeljebb kétsorosak, a háncsrész szélesebb és érintőirányban 
váltakozó sorokban oxalsavas calcium rózsácskákat, majd kemé
nyítőszemecskéket tartalmazó parenchym-sejtekből áll, ami a képet 
igen szabályossá teszi. Rostás csövek csekély számmal vannak, 
háncsrostok egészen hiányzanak. 

Egy rész kéregpor egy órán át 100 rész megsavanyitott 
vízzel áztatva s 1negszűrve, a sárga szüredék egyenlő 1nennyiséglí 
meszes vízzel sárgás-vörösen zavarosodjék meg s egyidő mulva 
piszkos narancsszínű, pelyhes üledéket adjon; a szüredék ferri-. 
chlorid oldattal kékes-fekete színt öltsön. 

Mérj .. 4 gramm finom gránátfa kéreg-port gyógyszeres 
palackba. Onts reá 20 cm" aethert s nehány perc mulva 2 cm" 
vizet és 2 cm" ötszörnormal nátronlúgot. Zárd el a palackot és 
rázd a keveréket 3 percig erősen. 1/ 1 óra mulva szűrd a meg
tisztúlt aetheres folyadékot kis gyapotpamaton tágasabb porcellán
csészébe, amelybe előzőleg 5 cm" nehány csepp híg sósavval 
megsavanyított vizet mértél és párologtasd el az aethert. A gya
poton megszűrt savanyú folyadékban 1-2 csepp jodkaliumos 
jod-oldat vöröses-barna szíi1ű csapadékot okoz. 
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-l~ Pyrogallolum. 
Pyrogallol, pyrogallussav. 

CnH:: (OH), (1,2,3) '~ 126·0. 

Fehér, tűalakú kristálykák laza halmaza. lze kesernyés. Olva
dáspontja 131-133°. Óvatos hevítéskor felszállad. Körülbelül 
2 súlyrész vízben és 1 súlyrész szeszben vagy aetherben oldható, 

A pyrogallol vizes oldata (1 : 50) néhány cseppnyi ferrosulfat
oldattól megkékül, ferrichlorid-oldattól vörösbarna színiivé válik; 
ammoniás ezüstnitrat-oldatból barnás-fekete csapadékot választ ki. 

Egy gramm pyrogallol 2 köbcentimeter vízzel rázogatva, 
abban közönséges hőmérséken gyorsan és maradék nélkül oldód
jék; az oldat színtelen, átlátszó és semleges, vagy legfeljebb 
kissé savanyú kémhatású legyen. A pyrogallol fél grammos pró
bája 1 gramm aetherben tökéletesen oldódjék. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Sötét szín(í üvegben, óvatosan tartsd. 

Quercus cortex. 
Tölgvfa kéreg. 

A Quercus pedunculata E!zd1. és a Quercus sessiliflora Smitli 
(Phagaceae) fáknak, mely előbbiek egész Európában, utóbbiak 
főleg Déleuropában honosak, fiatal törzseiről s ágairól kora 
tavasszal hámozott és szárított kéregdarabok. Az 1-2, egész 
4 mm. vastag s különböző hosszúságú darabok csövekké hajoltak 
össze, kívül símák, fénylők, barnák vagy ezüstszürkék és itt-ott 
harántúl megnyúlt fehéres para-szemölcsökkel vannak ellátva; az 
öregebb törzsek kevésbé becses vastagabb kéregdarabjai kívü 
egyenetlenek, repedezettek és gyakran zúzmókkal fedettek. Belső 
felületük világosbarna - egész barnavörös, hosszant rostos. 
A kéreg belső rétegeinek törése szálkás, rostos. A belső felszínt 
ferrichloriddal megnedvesítve, az sötétkék színűvé lesz. A kéreg 
íze erősen fanyar. A kereskedésben rendszerint néuyszöuletes 

" " darabokra metélve fordul elő. 

Mikmskóppal vizsgálva a keresztmetszetet, a parakéreg 
vörösbarna, vékonyfalu, lapos parasejtekből állónak látszik; az 
elsődleges kéreg alapszövete vékonyfalú és oxalsavas calcium 
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rózsácskáka_t tartalmazó parenchyma, melybe kősejtek szigetei 
v~nnak b~agyazva; utóbbiak az elsődleges kéreg közepe felé 
hancsnyalabokkal vegyesen egy zárt mechanikai gyűrüt alkotnak 
melyen belül kősejtcsoportok és rláncsrostnyalábok elszórtan lát'. 
hatók. A másodlagos kéreg bélsugarai egy-, legfeljebb kétsoro
sa~; a _hán:s.r~szben a ~iáncsrostok nyalábjai aprósejtű parenchy
m~val ermto 1ranyban valtakozó rétegeket alkotnak; a parenchyma
se1tekben oxalsavas calcium rózsácskák bőven találhatók· a 
háncsny~lá~okat fiókos rostok veszik körül, melyeknek fiókjaiba~ 
egyes-knstalyokat láthatunk. Kősejtszigetek a másodlagos kéreu
ben is vannak, keményítő-szemecskék hiányzanak. A parenchym~
sejtekben ferrichlorid-oldatra sötétkéken színeződő amorph anya
got találunk. 

Quillajae cortex. 
Pa na ina-kéreg. Sza;1;Ja 11-klrreg. 

A Quillaja saponariaMolina(Rosaccae) nevű, Chilében, Peruban 
honos örökzöld fa törzsének kérge, melyről a para, az elsődleues 
kéreg, sőt a másodlagos, kéreg egy része is Jefosztatott. A kér~g
darabok laposak, vagy néha kissé behajoltak, körülbelül 10 cm. 
szélesek és nehány decimeter-· 1 mtr. hosszúak,5-10 mm. vastagok, 
merevek, hosszant rostosak, sárgás-fehérek, esetleg kívül a nem 
tökéletesen lefosztott elsődleges kéreg maradványaitól világos 
vörhenyes-barnán foltosak; belül fehérek; törésük szálkás; felü-
letük apró fénylő kristálykáktól csillogó. · 

A keresztmetszeten szabad szemmel is látható, hogy a háncs 
négyszögletes mezőkre van osztva. Mikroskóppal vizsgálva, 
keresztmetszeteken a másodlago~kéreg bélsugarai 4-6 sorosaknak 
látszanak; a háncssugarakban a vastagfalú s alig rétegzetes háncs
rostok a sugár egész szélességét elfoglaló nyalábokban fordulnak 
elő, mely nyalábok érintő irányban lágyfalú parenchymából és 
szitás csövekből álló lágyháncsrétegekkel zonánként váltakoznak. 
A hosszmetszetben biitykösnek látszó háncsnyalábokat kősejtek 
és fiókos rostok kísérik, mely utóbbiakban oxalsavas calciumnak 
kristályhasábjai lüthatók. 

Ha a kéreg vizes kivonatát nízod, az erősen felhabzik s 
habja .sokáig meg1narad. 

Szaga enyhe, íze keserű, pora beszippantva heves tüszszö
gést és belélegezve erős köhögést idéz elő. 

16 

i,I 
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Ratanhiae radix. 
Rata11hia-gyökér. 

A perui és boliviai hegyek homokos lejtőin tenyésző l<rameria 
triandra Ruiz et Pavon (Legumitzosae) nevű kis cserjének gyökérzete. 
A néha ökölnyi s többfejű főgyökérből eredő hosszú, fás, súlyos, 
kemény és szívós, alig hajlítható s nehezen széttörhető, ide-oda 
hajladozó, hengeres, ujjnyi vastag me.llékgyökerek sötét barnavörös, 
elég sima, de itt-ott lepikkelyezödő vagy harántúl megrepedezett pará
val vannak fedve. A kéreg vörhenyes színií, a farész szíjácsa (fafehér) 
világos, alig színezett, míg a geszt barnavörös színű. A gyökér vas
tagságának főtömeg-.~! a farész alkotja, mely 5-ó-szor vastagabb 
a kéregrésznél és keresztmetszeten szabályosan sugarasnak 
Játszik. Bél nincs. A gyökér törése szálkás. lze fanyar, összehúzó. 

Mikroskóppal vizsg<ílva, a barna színanyagot dúsan tartal
mazó és vastag para után mindjárt a másodlagos kéreg következik, 
mivel az elsődleges levedlett. A másodlagos kéregben egysoros, 
de kifelé megvastagodó bélsugarak vannak, a hosszú háncsrostok 
kisebb nyalábokat képeznek, melyek között itt-ott kristályos rostok 
is láthatók, melyeknek fiókjaiban egyes-kristályok vagy kristály
homokszemek vannak. A farész fötömegét hosszú, erősen meg
vastagodott falú, kevéssé göclörkés farostok alkotják, melyek 
közé tágas ürter(i, kurtán tagolt, uclvarosan gödörkés edények 
vannak beágyazva, úgy, hogy utóbbiak a keresztmetszetben elég 
szabályos köröket képeznek; az edényeket gyakran vékonyfalú 
faparenchyma veszi körül, ezenkívül tangentialis irányban haladó 
parenchymasorok is láthatók, melyek egyik bélsugártól a másikig 
haladva, négyszögű mezőkre osztják a farész!. A parenchym-ele
mekben mindenütt kicsiny, egyszer(i keményítő-szemecskék láthatók. 

A gyökér legalább is 9% vizes kivonatot adjon s szeszes 
(1 : 10) kivonata szeszes ecetsavas ólomoldattal vörös csapadékot 
adjon és ne violaszíniit; i1a ezen csapadékot lesz(irtecl, a szü
reclék kifejezetten vörös szinti legyen s ne színtelen. 

-!· Resina Jalapae. 
ja/apa-gyanta. 

Végy: jalapa gumó-port 
ötszáz gran1mot . . . 

Tedd percolatorba s vond ki a percolatio szabályai szerint 
tömény szeszszel. 

500 
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Párologtasd be a szeszes kivonatot vízfürdőn 

kétszáz grammra . 200 
és tölts a még forró maradékra 
forró lepárolt vizet 

ezer grammot . . . . 1000 
Ha a gyanta összetömörült, öntsd le a felette levő 

folyadékot s tölts reá újból 
forró lepárolt vizet 

·· ötszáz grammot . . . 500 
lsmételd meg e műveletet 500-500.gramm forró lepárolt vízzel, 

a gyantát mindannyiszor gondosan felkeverve, addio·, mía 
a leöntött mosóvíz csaknem színtelenné vált. 

0 0 

A lágy gyantát terítsd ki vékony rétegben s szárítsd meg 
enyhe melegen. 

A száraz gyantát zúzd össze. 

. · ~á_r~ás-b.arna színű, sajátságos nem kellemetlen szagú, igen 
keseru 1zu, konnyen porrá dörzsölhető darabkák; érintetlen felü
letü~ fé1~yes, törési szélük áttetsző. Szeszben csaknem teljesen old
hato, ~1g aetherben, benzolban, chloroformban, terpentin-olajban 
csak kissé, vízben pedig éppen nem oldható. 

1 gramm jalapa gyanta-por 10 köbcentimeter langyos vízzel 
·eldörzsölve, a vizet ne fesse sárgára. = 

Ha · l gramm jalapa gyanta-port jól elzárható lombikban 
6 óra hosszat 10 gramm aetherben gyakran rázogatva áztatsz 
s az aetheres oldatot azután megmért lombikba szűröd, a mara
dékot pedig három ízben 5-5 köbcentimeter aetherrel kimosod 
az egyesített oldatok bepárologtatásakor nyert és J 00' hömérséke1; 
állandó súlyig szárított maradék 0·1 grammnál több ne legyen. 
E maradék JO'fo-os ammonia-oldatban melegítésre sem oldódik. 

Ha az aetherben oldhatatlan és vízfürdőn kiszárított mara
dékot 5 gramm 10%-os ammonia-oldattal leöntöd s a lombik 
dugóját lekötvén, meleg helyre teszed, a maradék tökéletesen fel
oldódik: _A tiszta oldat sem vízzel felhígítva, sem a felhigított 
oldat h1g1tott ecet~avval telítve, azonnal nem zavarosodik meg. 

0·02 ~ramm Jalapa-gyantának 2 köbcentimeter tömény ecet
savban valo oldata egy csepp tömény kénsavtól se rózsaszínű 
.se szennyes zöldszínű ne legyen, legföljebb halványsárga. ' 

Jól záró edényben, óvatosan tartsd. 

16* 
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Resina· Pini burgundica. 
Tisztított jenyó·-gyánta. 

Burgundi szurok. 

Különböző fenyőfajok főleg a Pinus Pinaster Sol. (Pinaceae) 
kiizzadó terpentinjéből a terpentin-olaj lepárlása után vissza
maradó gyánta, melyet forró vízben való megolvasztás és ruhán át 
szűrés által tisztítottak meg. Halaványsárga vagy halaványbarna 
színű,- át nem látszó, de a széleken áttetsző, kagylós és fényes 
törésű, az ujjak között meglágyuló, 100 C 0-nál teljesen elolvadó, 
enyhén terpentinszagú, szeszben teljesen oldódó darabok. 

' R . -r~ esorcmum. 
Resorcin, metadil~vdroxylbenzol. 

C,H.(OH), (1,3) = 110·0. 

Színtelen, vagy kissé vörösessárga színű kristálykák. Igen 
gyenge, sajátos szagú, karcos-édeses ízű. Olvadáspontja 110-111 °. 

··Körülbelül 1 súlyrész vízben, szeszben, glycerinben vagy aether
ben oldható; chloroformban kevéssé oldódik. 

Vizes oldata (1 : 20} ferrichlorid-oldattól sötét ibolyaszíniivé 
válik; ammoniás ezüstnitrat-oldatból fém ezüstöt választ ki. 

Eay aramm resorcinból és 10 köbcentimeter vízből készült 
" " oldat színtelen, átlátszó és semleges, vagy legföljebb kissé savanyú 

kémhatású legyen. A 100°-on szárított készítmény próbája 110°-nál 
alacsonyabb hőmérséken ne olvadjon. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Sötétszínű üvegben óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·5 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 5·0 gramm. 

Rhei rhizoma. 
Rheum gyökértörzse. Rlzabarbara. 

A Középázsiában, főleg északnyugati China hegységeiben 
honos rheum-fajták, különösen a Rheum palmatum L. és Rheum 
oiiicinale Baillon (Po(11gorzaceae) kéregrészétől meghámozott és 
megszárított gyökértörzse egészben vagy nagyobb darabokra 
szétmetszve használtatik. A sárgás porral fedett, kemény, súlyos, 
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keserű és összehúzó ízű, jellegzetes szagú, hengeres, vagy lapos
domború, vagy kúpalakú, néha gömbölyű, ökölnyi vagy még 
nagyobb, gyakran átfúrt darabok törése egyenetlen, érdes és 
iehéres alapon narancssárgán, pirosasan vagy pirosbarnán már
ványozott. A gyökértörzsön még rajta levő .cambiumhoz közel 
a szerkezet egy darabon sugaras, ettől befelé márványozott, majd 
egy zónája a jó rheumra jellemző gócoknak k,övetkezik, melyek 
sugaras rajzolatúak és nem mások, mint gyűrűs cambiummal és 
központi rostás részszel ellátott nyilt edénynyalábok. A rhizoma 
közepén részint ezen gócok, részint szabálytalan márványozott
ság láthatók. 

Mikroskóppal vizsgálva, a parenchyma-sejtekben részint 
keményítő-szemecskéket, részint nagy, szürke sóskasavas calcium
rózsákat láthatunk, részint sárgás rögöket, melyek kálilúggal piros 
színnel oldódnak s ferrichloriddal kékesre vagy olivabarnára 
festődnek; az utóbbi rögöket főleg a bélsugarak parenchymája 
tartalmazza. Az edények lépcsősen vagy gyűrűs-hálósan meg
vastagodottak. 

A gyökértörzs pora rágva, a fogak között recseg s a nyálat 
sárgára festi; kálilúggal pirosra festődik. Az összezúzott gyökér
törzse! ha egyenlő rész víz és szesz keverékével vagy akár 
tiszta vízzel vonod is ki, legalább 35°/0 száraz kivonatot adjon. 

Sem europai származású, sem régi, szúette, szivacsos, pené
szes darabokat ne tarts. Az europaiakat arról ismered fel, hogy 
az említett gócokat nélkülözik. 

Roob Juniperi. 
Fenyőbogyó-íz. 

Végy: összezúzott fenyőbogyót 
ötszáz grammot . . . 500 

Önts reá 
forró lepárolt vizet 

kétezer grammot . . . 2000 
12 óra mulva, miközben gyakrabban felkeverted, sajtold 
ki s az ülepítés folytán megtisztúlt lét szűrd meg 
és párologtasd be vízfürdőn szirup-sűrűségűre, 

azután tégy 
minden három súlyrész sűrű léhez 



246 

cukor-port (V) 
egy súlyrész! . . . t 

Keverd jól össze. 
A fenyőbogyó-íz vékony rétegben vöröses-barna színű,. 

előbb édes, később fenyőbogyó-olaj ízű és kesernyés. Vízben 
zavarosan oldható. 

3 grammos próbája a szárító szelencében 100°-on állandó 
súlyig szárítva, legalább 1 ·s gramm maradékot hagyjon. 

Az esetleges fém-szennyezésre nézve úgy vizsgáld meg, 
miként azt a «kivonatok» fejezetben leírva találod. 

Kisebb edényekben, pergament papirossal lekötve, pasteuri

zálva tartsd. 
Évente újítsd meg. 

Roob Sambuci. 
Bodzabogyó-íz. 

Végy: érett bodzabogyót 
ezer grammot . . . 1 OOO 

Főzd vízfürdőn zománcos fém- vagy porcellán-edény-
ben péppé. Sajtold ki s az ülepítés folytán megtisz-
túlt és megszűrt lét párologtasd be vízfürdőn félsűrű 
kivonat-állományúra, azután tégy 
minden kilenc súlyrész besűrített léhez 
cukor-port (V) 

egy súlyrészt l 

Keverd jól össze. 
A bodzabogyó-íz készítésekor kékes-vörös, később kissé 

barnás-vörös színű, édes és savanykás ízű. Vízben csaknem 
teljesen oldható. 

3 grammos próbája szárító szelencében 100°-on állandó 
súlyig szárítva, legalább 1 ·s gramm maradékot hagyjon. 

Az esetleges fém-szennyezésre nézve úgy vizsgáld meg, 
miként azt a «kivonatok» fejezetben leírva találod. 

Kisebb edényekben, pergament papírossal lekötve, pasteuri-
zálva tartsd. 

Évente újítsd meg. 
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Rosmarini folia. 
Folia Antlws. 

Rozmarüz-leve!ek. 

A Déleurópában honos, nálunk is tenyésztett Rosmarinus 
officinalis L. (Labiatae) nevű évelő, örökzöld bokor 2-3 cm. hosszú 
s 2-3 mm. széles, behajtott, de épszélű s szálasan tűalakú, 

nyeletlen, tompavégű, merev, felííl fénylő, szürkés-zöld, alúl fehé
resen vagy szürkésen bolyhos, jellemző s nem kellemetlen szagú, 
c~ípős és keserű ízű levelei. Mikroskóppal vizsgálva, a levelek 

. alsó felületén, főleg a behajtott szél alatt, elágazó szőrök s illó 
olajat tartalmazó mirigyszőrök bőven láthatók. 

Sabinae frondes. 
Herba Sabinae. 

Nehéz szagtl borólla ágcszícsai. 

A juniperus Sabina L. (Pinaceae) Közép- és Déleurópa 
alhavasain honos, kertekben is tenyésztett cserje fiatal ágainak 
csúcsai, melyek nehéz szagú, csípős-keserű ízű, 2-3 cm. hosszú, 
1-2 mm. vastag darabokat alkotnak. Az ágacskára négy sorban 
fedélcserép módjára reáfekvő, vagy egymástól távolabb elhelye
zett, kicsiny, pikkelyszerű, keskeny, tompán ovalis vagy dülény
alakú, bőrszerű, örökzöld levelek hátának közepén egy hosszant
futó horpadt olajmirigy látható. A levelek keresztmetszetét mikro
skóppal vizsgálva, a nagy szájnyfüísokkal ellátott aprósejtű epidermis 
alatt, a levél hátának megfelelően, háncsrostokból álló hypoderma 
foglal helyet. Az olajmirigyben a sárga olajcsepp legtöbbször 
még jól látható. 

Óvatosan tartsd. Évenként újítsd meg. A gyöngébb szagú, 
szétálló gallyú és szúrós levelű s ovalis vagy gömbölyű olaj
mirigygyel bíró J uniperus virginiana L. ágcsúcsaival ne téveszd 
össze. 

Legnagyobb egyes adag: 1 ·o gramm. 
Legnagyobb napi adag: 2·0 gramm. 

1 
11 
li 
1 
' p 
' 
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Saccharinum. 
Saccharin, a11/tydroorthos11/jaminbenzoesa1', benzoesavsu!jimid. 

C,H, = ~g, = NH = 183'1. 

fehér, kristályos, szagtalan por. Íze szerfölött édes. Olvadás
pontja 223·5°. Körülbelül 300 súlyrész hideg és 30 súlyrész forró 
vizben, 30 súlyrész szeszben és 100 súlyrész aetherben oldható. 
Vizes oldata savanyú kémhatású. 

Ha a saccharinból 0·01 grammot 100 köbcentimeter vízben 
oldasz, még e fölötte híg oldata is nagyon édes ízű. 

Késhegynyi saccharint 1 köbcentimeter tömény kénsavval 
kémlőcsőben forró vizben melegitve, színtelen, vagy legfeljebb 
kissé sárgás színű oldat keletkezzék. 

Ha 0·366 gramm száraz saccharint kis lombikban 20 köb
centimeter lepárolt vízzel kissé felmelegítesz, azután a folyadék
hoz néhány cseppnyi szeszes phenolphtalein-oldatot tész és hozzá 
szénsavtól mentes 0·1 norma! nátronlúgot csepegtetsz, e kémlő
szerből 19·6-20·0 köbcentimeter kelljen, míg a folyadék mara
dandó rószaszint színt ölt. 

Platina-lemezen hevítve, csaknem maradék nélkül égjen el. 
Óvatosan tartsd. 

Sal Carolinum factitium. 
Mesterséges Karlsbadi só. 

Végy: elmállott kénsavas natriumot (V) 
kétszázhúsz grammot 

kénsavas kaliumot (V) 
tíz gram1not . . . 

natrium chloridot (V) 
kilencven gra111mot 

és 
savanyú szénsavas natriumot (V) 

száznyolcvan grammot. 
Szitálva keverd össze. 
lól záró edényben tartsd. 

220 

10 

90 

180 

249 

Salep tubera. 
Salep-gumók. 

Számos európai es kisázsiai Orchidea (Orchidaceae) v1rag
záskor ásott, leforrázott s utána megszárított leánygumói. A 
gumók gömbölyiiek vagy tojásidomúak, ritkán ujjasan osztottak, 
1-4 cm. hosszúak, 0·2-2 cm. vastagok, félig áttetszőek, súlyo
sak, kemények, szarúszerűek, szabálytalanul barázdásak vagy göd
rösek, érdesek s csak ritkán simák, szennyes fehérek vagy s~ír

gás szürkések, szagtalanok, nyálkás ízűek. Mikroskóp alatt feltü
nőek a nagy nyálkasejtek, melyeknek nyálkatartalmában sóska
savas calcium-tük vannak beágyazva; ezen nagy sejteket apróbbak 
veszik körül, melyek a gumók leforrázása miatt csirizzé lett kemé
nyítőből álló rögöket tartalmaznak. jod-oldattal a nyálka barnára, 
a keményítő kékre festődik. A porrátört gumókból egy rész 
ötven rész vízzel forraltatván, kocsonyává lesz. 

+· Salolum. 
Salol, salicylsat•as phenyl, phazylsalicylat. 

C,H, = g~O (C.,li,,) (1,2) = 214'1. 

fehér, kristályos por. Kissé illatos szagú és zamatos ízíi. 
Olvadáspontja 42°. Vízben csaknem oldhatatlan; 10 súlyrész 
szeszben és 0·3 súlyrész aetherben oldható. 

Nátronlúggal forralva és a lehűtött oldatot sósavval meg
savanyítva, a phenolszagú folyadékból kristályos csapadék alak
jában salicylsav válik ki. 

Vízzel rázogatva, a keverék szüredéke semleges kémhatású 
legyen és ne változzék se híg ferrichlorid-, se ezüstnitrat-, se 
baryumnitrat-oldattól. A száraz készítmény olvadáspontja 41-42° 
legyen. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 1 ·5 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: s·o gramm. 
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Salviae folia. 
Qrposi zsálya levelei. 

A nálunk is tenyésztett Salvia o!ficinalis L. (Labiatae) nevű 
évelő növény levelei hosszúnyelesek, 5--10 cm. hosszúak s meg
nyúlt tojás- vagy lándsa-alakúak; legtöbbször hegyesek, néha 
tompák, alapjukon megkeskenyülők és lekerekítettek vagy szív
szerűen kimetszettek, szélükön finoman csipkézettek, felületükön 
ráncosak, hálósan erezettek; felső felületükön néha szőrtelenek, 
de gyakrabban fehéren vagy szürkén molyhosak, alsó felületükön 
azonban mindig erősen molyhosak. A szőrözet mikroskóppal 
nézve, részint egysejtű, meghajlott, részint többsejtű, tagolt, de 
egyszerű, vastagfalú és hosszú szőrképletekből áll, melyek között, 
mintegy elbújva apró fejes szőrök és az ajakasokat jellemző 
mirigyszőrök is láthatók. A felső epidermis alatt kétsoros pallisad
réteg van. 

A levelek szaga kellemes, íze keserű, arómás. 

Sambuci flores. 
Bodza-virág. 

A Sambucus nigra L. (Caprifoliaceac) nevű, egész Európában 
elterjedt cserjének virágzás kezdetén gyűjtött és szárított virágai. 
A virágzat összetett bogernyő és rendszerint öt-öt ágú. A nagy
számú, rövid-csöves, kicsiny, fehéres-sárga, szőrtelen vinígok 
mintegy 5 mm. átmérőjűek; a félig alúlálló magház kurta és két
vagy háromfejű rövidke bibét hordoz; az öt csészelevél szeg
letes, kicsiny és váltogató az 5 ovalis szirommal; a porzók száma 
öt. Szaga sajátságos, elég kellemes; íze nyálkás, aromás. 

-!- Santoninum. 
Santonirz, arzf~ydrosa11torzi11sa I'. 

Cir,H,,O" = 246·1. 

Színtelen, csillogó, keserű ízű kristálylemezkék. A világos
ságon megsárgul. Olvadáspontja 170°. Körülbelül 5000 súlyrész 
hideg vízben és 250 súlyrész forró vízben, 45 súlyrész hideg és 
3 súlyrész forró szeszben, 75 súlyrész aetherben és 4 súlyrész 
chloroformban oldható. 
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Ha tömény kénsavból néhány köbcentimeternyit ugyanannyi 
vízzel elegyítesz és a lehűtött elegyben néhány centigrammnyi 
santonint oldasz, azután az oldathoz 1 csepp ferrichlorid-oldatot 
cseppentesz, a folyadék melegítéskor élénk ibolyaszín! ölt. 

Tömény kénsavval vagy tömény salétromsavval megnedve
sítve, ne színesedjék meg azonnal. Ha 0·25 gramm finom porrá 
dörzsölt santonint 5 köbcentimeter forró vízzel és 5 cseppnyi ecet
savval rázoaatsz, majd félóra mulva a kihült folyadékot megszűröd, 
a szüredék"' csersav-, vagy kaliumbichromat-oldattól ne változzék. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Sötétben, óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·1 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·3 gramm. 

Sapo durus. 
l(emérzy szappan. 

Végy: megolvasztott disznózsírt 
ötszáz grammot . 

Sziird tágasabb porcellántálba vagy zománcos üstbe 
s tégy hozzá 
tömény szeszt 

százötven grammot . . . . . 
és 
natriumhydroxydból 

száz grammból . 
lepárolt vízből 

kétszáz grammból 
hevenyében készített forró lúgot. 

Meleaítsd a keveréket vízfürdőn, óvatosan és folyto-
"' nosan kevergetve az elszappanosodásig, azután tégy 

a szappanhoz 
forró lepárolt vizet 

nyolcszáz grammot . . 
s melegítsd újból addig, míg a szappan kis· próbája 
forró lepárolt vízben tisztán és tökéletesen oldódik. 
Ha e próbánál a szappanból olajcseppecskék válná
nak ki, tégy a keverékhez szükség szerinti részletek
ben annyi lúgot, hogy az el nem szappanosodott 
zsírt ne tartalmazzon. 
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Önts most a keverékbe, 
közönséges konyhasóból 

százhuszonöt grammból 125 
kristályos natriumcarbonatból 

tizenöt grammból 15 
és 
forró lepárolt vízből 

négyszáz grammból . . . . . 400 
készített és papiroson megszűrt oldatot s hagyd a víz
fürdőn, míg a színszappan a folyadék felszínén összeálló 
lepénynyé tömörül, azután tedd a letakart edényt hűvös 
helyre. Egy nap múlva öntsd ki az edényből a lúgot, 
s a kemény szappanlepényt mosd le egyízben lepárolt 
vízzel s vászonszövetbe takarva, sajtold: ki erősen. Vágd 
fel a szappant vékony szeletekre s szárítsd meg közelí
tőleg 300° hőmérséken. 

Fehér vagy kissé sárgás-fehér színű, sajátos szagú darabkák. 
Forró vízben és meleg szeszben tisztán és tökéletesen oldható. 
Szeszes oldata (1 : 10) egy csepp szeszes phenolphtalein-oldattól 
ne vörösödjék meg s ha a meleg oldatot Iehűtöd, akkor az 
közönséges hőmérsékleten el nem folyósodó kocsonyává váljék. 
Vizes oldata (1 : 20) kénhydrogénes víztől ne változzék meg. 

Erősen avas szagú szappant ne használj. 
Jól záró edényben, szárazon tartsd. 

Sapo kalinus. 
J(áliszappan. 

Végy: kaliumhydroxydot 
hetven grammot. 

Oldd vízfürdőn tágasabb porcellántálban 
lepárolt vízben 

foglalt 

száznegyven grammban . . 
Keverj a lúghoz részletekben 

sesam-olajat 

háromszáz ötven grammot . . . 
s ha a szappanosodás megkezdődött, önts a keverékbe 
tömény szeszt 

száz grammot. . . . . . . . . 

70 
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Folytonosan kevergetve, hevítsd az edény tartalmát 
addig, míg az edényből kivett próba forró vízben 
tökéletesen oldódik s az oldatban olajcseppecskék 
nem láthatók. 

A kész szappant párologtasd be 
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ötszáz grammra . . . . . . . . 500 

Kezdetben fehér, később sárgás szmu, áttetsző, lágy kenőcs
állományú szappan. Forró vízben és meleg szeszben tökéletesen 
oldható. 

5 gramm káliszappannak 20 gramm szeszben való oldata 
1 ·5 köbcentimeter tizednormal sósavval elegyítve, egy csepp sze
szes phenolphtalein-oldattól ne vörösödjék még. 

Oldj 5 gramm káliszappant 150 köbcentimeter űrtartalmú 
gyógyszeres palackban melegítve 45 gramm vízben. Tégy az 
oldathoz rázogatás közben előbb 5 köbcentimeter hígított sósavat, 
azután 15 gramm konyhasót. Helyezd a palackot forró vízbe s 
ha a kiválott zsírsavak a folyadék felszínén tiszta és átlátszó 
rétegben összegyülemlettek, tedd a palackot félre. Mérj a kihült 
folyadékhoz 50 köbcentimeter aethert, zárd el a palackot s néhány
szor rázd fel. 10 perc mulva mérj az acthcres oldatból 25 köb
centimetert megmért üvegcsészébe, az aethert párologtasd el 
enyhe melegen s a maradékot szárítsd a vízfürdő hőmérsékén 

állandó súlyiu. A maradék súlya legalább 1·5 gramm legyen. 
Erősen" avas szagú vagy beszáradt szappant ne használj. 
Széles szájú, dugós üvegedényben tartsd. 

Sapo kalinus venalis. 
J(özönséges káliszappan. 

Sárgás, vagy sötétbarna színű, áttetsző, síkos tapintású, lágy 
szappan. Forró vízben és meleg szeszben csaknem tökéletesen 
oldható. 

Ha a közönséges káliszappan 5 grammos próbájM úgy 
vizsgálod meg, miként azt a káliszappannál leírva találod, az 
állandó súlyig szárított maradék súlya legalább 1 ·2 gramm legyen. 

Undorító szagú, nyúlós szappant ne használj. 
E szappant csak akkor szolgáltasd ki, ha az orvos határo

zottan eSapo kalinus venalis»-t rendel. 

1 
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Sapo medicinalis. 
Orvosi szappan. 

Végy: sesam-olajat 
ötszáz grammot 500 

Készíts belőle szappant oly módon, miként azt a sapo durus 
cikkelyben leírva találod. 

Fehér vagy kissé sárgás színű, sajátos szagú darabkák. 
Sajátságaira nézve úgy vizsgáld meg, 'miként az orvosi szappant. 

Erősen avas szagú szappant ne használj. 
Jól záró edényben, szárazon tartsd. 

Sarsaparillae radix. 
Szárcsa-gyökér. Római gyökér. 

Pontosan nem ismert közép-amerikai azon Smylax-rajok 
.(Liliaceae) megszárított, hosszú mellékgyökerei, melyek a keres
kedésben «!zondurasin néven fordulnak elő és Hondurasban, 
Guatemalában és Nicaraguában gyűjtetnek. 

A gyökértörzstől megtisztított mellékgyökerek karhosszúságú 
·darabokra vannak vágva és csomókba vannak kötve. A 3-5 mm. 
vastag, legfeljebb tollszár vastagságú, hengeres, hosszant, de nem 
mélyen barázdált, kívül barnás-szürke, belül fehér gyökérdarabok 
nyálkás ízűek, csípős utóízzel. 

Keresztmetszetben a kéreg körülbelül 1 mm. vastag és 
parenchymája mikroskóppal vizsgálva, keményítőt és kristálytüket 
tartalmaz; a sárgás edénynyalábgyiírű, mely dús belet vesz körül, 
kívül négyszögletes, egyenletesen megvastagodott falú, sárga 
sejtek egy sorából álló endodermissel van határolva. Az edény
nyalábgyűrűben a keresztmetszeten ovalisnak mutatkozó rosta
csőnyalábok, nagy ürterű edények és sok libriform-rost láthatók. 
A bélállomány parenchymája sok összetett keményítőszemecskét 
tartalmaz. 

-!- Scillae bulbus. 
Tengeri /Iag)'!lla. 

Az Urginea maritima L. Baker vel Scilla maritima L. (Lilia
.ceae) Európa középtengermelléki országaiban elterjedt, többévi 
növény ökölnyi, egész emberfejnyi, vöröses, esetleg sárgás színű 
hagymája, melynek külső, papírszerű, törékeny pikkelyei lefosz-

tatnak s csak a középső. húsos hagymalevelek használtatnak. 
A nagyon vizenyős, nyálkás, lágy, legbelső Jevelek is elvettetnek. 
A hagyma kétfelé metszve, a vöröshagyJTiára emlékeztető, az 
orrot facsaró s könnyezésre indító szagot áraszt; íze nagyon 
·csípős és keserű; nedve a bőrt meglobosíthatja. Szeletekre vag
dalva és megszárítva, szagtalanná, áttetszővé, szarúszerűen 

keménynyé lesz. 
Mikroskóppal vizsgálva a hagymale1(eleket, a szájnyílásokkal 

ellátott két epidermisréteg között sokszögű parenchymát látunk, 
melynek nyáktartalmába beágyazva sóskasavas· calciumnak finom 
tűcskéiből alakult kévék vannak; de látunk hosszú egyes kristály
tűket is a metszet felületén; az edények spiralisan vannak meg
vastagodva. 

Beszerzés után azonnal használd föl a szárított tengeri hagyma 
készítésére . 

-!- Scilia siccata. 
Szárított tengeri !zagy!lla. 

Végy: tengeri hagyma-levelet 
ezer grammot . . 1000 

Metéld vékony szeletekre és szárítsd meg 40°-ot meg nem 
haladó hőmérséken. 

Sárgás-fehér, könnyen törhető szeletek .. 
Óvatosan és szárazon tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0 · 2 
Legnagyobb napi adagja: 1 · 0 

-!--!- Scopolaminum hydrobromicum. 
Bro!llhydrogensavas scopolalllin vagy hyoscill. 

C"H„NO.,, HBr, 3 H,O = 438·2. 

Színtelen kristályok. Száraz levegőn elmállik, 100°-on szá
rítva kristályvizét (12'3%) . tökéletesen elveszti; a víztől mentes 
készítmény 190' körül olvad. Vízben és szeszben könnyen 
oldódik. Még igen híg oldata is, a szembe cseppentve, a pupillát 
nagyon kitágítja. 

Ha a készítményből 0·01 grammot néhány cseppnyi tömény 
salétrommsavval gőzfürdőn kis porcellántégelyben beszárítasz, 1 

' 
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sargas színű maradékot hagy, amely néhány cseppnyi szeszszel 
megnedvesítve, 1-2 csepp nátronlúgtól ibolyaszín! ölt. A készít
mény salétromsavval megsavanyított oldatában ezüstnitrat-oldat 
sárgás színű csapadékot okoz. 

Vizes oldata ammonia-oldattól ne változzék. Platina-lemezen 
hevítve, maradék nélkül égjen el. 

Igen óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: o·0005 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·0015 gramm. 

Sebum. 
Faggyú. 

A juh vagy marha zsíros kötőszövetéből kiolvasztott zsiradék. 
fehér, szemecskés törésű, szilárd tömeg. Szaga gyenge, jel

lemző. Aether, chloroform, úgyszintén széntetrachlorid enyhe 
melegítéskor bőségesen oldja. Melegítve átlátszó, kissé sárga 
színű olajjá olvad. Olvadáspontja közelítőleg 50', fagyáspontja 
pedig 40°. 

A faggyú savszáma 5-nél kisebb legyen. Ha körülbelül 
2 gramm faggyút alkalmazva, jod-számát megállapítod, annak 
35 és 45 között kell lennie. 

Sebum salicylatum. 
Salicylsapas faggyú. 

Végy: salicylsavat 

benzoe gyanta-port IV) 
két grammot . 2 

öt grammot 5 
elmállott kénsavas natriumot 

tíz grammot . . 10 
Dörzsöld össze s hintsd a porkeveréket zománcos fém

csészében foglalt és megolvasztott 
faggyúba 

száz grammba . . . 100 
Melegítsd a keveréket vízfürdőn, gyakrabban felkeverve, fél 

óráig. Az üledékről leszűrt elegyet öntsd rúd alakba. 
Sárgás-fehér színű, benzoe- és faggyú-szagú, staniolba bur

kolt, l 0 gramm súlyú rudacskák. 
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· ~;~ Secale cornutum. 
Anyarozs. 

A rozskalászon élősködő s arról gyűjtött Claviceps purpurea 
Toulasne(ffypocreaccae) nevü gombának szárított sclerotiuma, mely 
1-!1/, cm. hosszú, 2-5 mm. vastag, orsóalakú vagy meggörbült, 
két végén megvékonyodott s tompán háromélü, kívül fekete, 
vagy feketés-barna, vagy feketés violaszínű, néha sírna s kissé 
fénylő, de legtöbbször hosszan barázdás, egyenes törésü és törési 
lapján fehér, gombaszagú, olajos ízű. 

Mikroskóppal vizsgálva, gombafonalakból (hyphák) álló ál
parenchyma alkotja a sclerotiumot, mely igen sok olajcseppet 
tartalmaz. A felület közelében barnás színanyagot találunk, mely 
kénsavval vérvörösen, kálilúggal violaszínűen oldódik. Pora káli
lúggal megnedvesítve és szétdörzsölve, héringlúgra emlékeztető 

trimethylamin szagú, forró vízzel leöntve pedig frissen sült 
kenyér szagát árasztja. 

Legalább 15°/0 borszeszes-vizes kivonatot adjon. Az össze
töredezett, hasadozott, avas vagy ammoniak-szagú árút vesd el. 

Évenkint újítsd föl és szárazon, jól elzárt s leparaffinozott 
üvegdugós üvegekben, mész fölött, gondosan őrizd. Porítva ne 
tartsd, ha porítva rendelik, mindig frissen porítsd. 

Legnagyobb egyes adag: l ·O gramm. 
Legnagyobb napi adag: 3·0 gramm. 

Senegae radix. 
SenegaMg)1öflér. 

Az Északamerikában honos, évelő Polygala Senega l. (Po!y
galaceae) szárított gyökere, mely 5-10 cm. hosszú s alapján, 
mint legvastagabb részén, 6-8 mm. átmérőjü, egyszerü vagy 
kevés ágú, hegye felé megvékonyodó, egyenes, vagy ívszerűen, 

vagy dugóhúzószerűen meggörbült; a gyökérfő gömbölyded, 
bütykös és számos hajtásmaradványt hordozó, sárgás-szürke színű. 

A meggörbült darabok homorú oldalán néha egy kiemel
kedős világosabb színű borda fut végig, melylyel szemben vagy 
egy mélyebb barázdát, vagy gyűrűs ráncokat látunk. Szaga kelle
metlen, avas, íze kesernyés, karcoló. Törése kurtán szálkás. Törés
.lapja kálilúggal sárgára festődik. Keresztmetszetén látható, hogy 

17 
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fateste központi s vagy szabályosan kerek keresztmetszetű vagy 
elég gyakran szabálytalan a rajzolata, amennyiben egy olda
lon, vagy két és több oldalon is, visszamaradt fejlődésében s 
ekkor vagy ékalakú bemetszés látható rajta, vagy félkörös, esetleg 
legyezőszerű rajzolat. A fatest különben vékony bélsugaraktól 
csíkolt. A kéregrész általában vastag; azon helynek megfelelőleg, 
ahol a fa elmaradt fejlődésében, a szélesebben fejlett kéregben rostás 
csövek seni láthatók. A sejtelemek sem keményítőt, sem sóska
savas calcium-kristályokat nem tartalmaznak, hanem itt-ott zsír
cseppeket. Az elsődleges kéreg vékonyfalú s nagysejtü parenchy
mából áll, melyben elszórtan itt-ott kősejtcsoportok is vannak; 
a másodlagos kéregben a bélsugarak 1-3 sejtsorúak s a rostás 
csövek kicsiny ürterüek; a fatest kurtán tagolt és kereken vagy 
gyűrűsen kilyukgatott gödörkés tracheákból és vastagfalú, gyéren 
gödörkés tracheidákból áll. A gyökér vizes forrázata rázva föl
habzik, habtartó és ferrichloriddal violaszínre festhető. 

Sennae lndicae folia. 
Szenna-levelek. 

Az Előindia déli részén tenyésztett Cassia angustifolia 
Vahl (Ccsalpinioideac) párosan szárnyas leveleinek megszárított 
levélkéi, melyek 2·5 -6 cm. hosszúak, mintegy 2 cm. szélesek, 
kurtanyelűek, ovális lándsaidomúak, alapjukon ferdék, csúcsukon 
hegyesek, épszélűek. kevéssé szőrözettek, merevek, világos zöl
desek; az oldalerek kétoldalt kiemelkedők s a szélen ívben egye
sül ők. Szaguk és ízük jellemző, nem kellemes. 

Mikroskóp alatt a Jevelecskét borító epidermis-sejtek mindkét 
felületen elég szabályosan sokszögletiiek s köztük nyálkasejtek 
és két segédsejttel bíró szájnyílások, valamint egysejtli s hegyes, 
vastagfalú és szemölcsös cuticulával bíró szőrök is bőven látha
tók. Az epidermis-réteg alatt mindkét oldalon egysoros pallisad
réteg foglal helyet; az edénynyalábokhoz fiókos rostok támasz
kodnak, melyeknek minden fiókjában egyes kristályokat látunk. A 
mesophyllum szivacsos parenchymájában apró oxalsavas calcium
rózsácskák bőven fordulnak elő. 

Az úgynevezett Senna parva, valamint a Cassia acutifolia 
Delille kisebb és rendesen sok szemetet és a Solennostemma 
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Arghel Hayne-t tartalmazó leveleit, mely fajták Senna Alexan
drina neve alatt is szerepelnek, ne használjad. 

Levélnyéldarabokat és a hüvelytermés darabjait a levelecskék 
közül távolítsd el. 

Sennae folia spiritu extracta. 
Fo!ia Sennae süze resina. Szeszszel kivont szeruzale!'elek. 

száz gra1nn1ot . 100 
Végy: szenna-levelet (1) 

legtöményebb szeszt 
háromszáz grammot 300 

Áztasd egy napig, azután szűrd le a szeszt és sajtolcl ki 
gyöngén a levéltörmeléket s szárítsd meg enyhe melegen. 

Szürkés-zöld színű szennalevél-törmelék. A törmelék porából 
0·25 grammot rázz össze kémlőcsőben 10 köbcentimeter meleg 
vízzel. A kihült folyadékot szűrd kisebb választótölcsérbe s 
önts hozzá 5 köbcentimeter aethert. Rázd erősen fél percig s ha 
az aetheres réteg megtisztult, öntsd azt kémlöcsőbe, melyben 
1 köbcentimeter 10'fo-os ammonia és 1 köbcentimeter víz van. Rázd 
néhányszor össze, az ammoniás folyadéknak élénk cseresznye
piros színt kell öltenie. 

Sinapis semina. 
Mustdr111a,r;vak. 

A Brassica nigra l(och. (Sirzapis nigra L.J (Cmciferae) nálunk 
és a mérsékelt égöv minden helyén tenyésző, sok helyen tenyész
tett növény érett és szárított magvai gömbölyüek vagy tojás
alakúak, 1-1 ·5 mm. átmérőjüek, kívül vörhenyes barnák, vagy 
szürkebarnák, belül sárgák vagy zöldes-sárga színüek. Kézi nagyító
val nézve, felületük hálózatosan ripacsos. A magvak nélkülözik 
az endospermiumot s a magburkon belül csupán csak a redősen 
összehajtott sziklevelek láthatók az erősen visszakunkorodó kis 
gyököcskével. A sziklevelek parenchymája keményítömentes, de 
telve van aleuron-szemecskékkel és zsíros-olaj cseppekkel. A magvak 
színét a magburok negyedik, úgynevezett pigment-sejtrétege adja, 
melyen belül egy olajcseppekkel telt sejtréteg, kívül pedig egy 
sclereidákból álló pallisad-sejtréteg van; a magot legkívül borító 
epidermis nyálkát tartalmaz. 
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A magvak szagtalanok, rágva kesernyések, majd csípős 
ízűek. A magvakból frissen készült mustárliszt, mely mindig 
készletben legyen, vízzel megnedvesítve, néhány perc múlva 
jellemző illó mustárolaj-szagot áraszt. 

A kerek répa - Brassica rapa L. - barnább, sírna felületű, 
rágva kevésbbé csípős ízii magvai ne legyenek a mustármag 
közé keveredve. 

-!~ -!~ Solutio arsenicalis fowleri. 
Fowler arsenes oldata. 

Végy: porrá tört arsentrioxydot 
egy grammot. 1 

tiszta kaliumcarbonatot 
egy grammot. 

Önts reájok kémlőcsőben körölbelül 5 köbcentimeter 
lepárolt vizet és forrald a folyadékot óvatosan az 
arsentrioxyd tökéletes feloldásáig. Az oldatot lepárolt 
vízzel öblítsd előre megmért üvegbe és hígítsd annyi 
lepárolt vízzel, 
hogy az oldat súlya pontosan 

1 

. . 
szaz gramm . . . 100 

legyen. 

Színtelen, átlátszó, lúgos kémhatású folyadék. Sósavtól nem 
sárgul meg, de ha sósavat és hydrogensulfidos vizet elegyítesz 
hozzá, dús citromsárga színű csapadék keletkezik. 

Száz súlyrészében egy súlyrész arsentrioxyd van. Ennek ellen
őrzésére mérj le a fowler-oldatból 4·95 grammot, elegyítsd 10 köb
centimeter sósavval és fesd meg a folyadékot néhány cseppnyi 
methylorange-oldattal rózsaszínűre, majd csurgass hozzá folytonos 
kevergétés közben 9 köbcentimeter 0·1 norma! kaliumbromat
oldatot, végül pedig csepegtess a még rózsaszínű folyadékhoz 
a kaliumbromat-oldatból annyit, hogy a folyadék éppen elszín
telenedjék. A 0·1 normal-oldatból összesen 10 köbcentimeternek 
kell fogynia. 

Igen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·5 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 1 ·5 gramm. 
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Species. 
Teák. 

A teák készítéséhez használt füveknél és leveleknél az 
l. számú, a gyökereknél és kérgeknél a II. számú, az illatos 
gyümölcsöknél pedig a III. számú rosta legyen a felaprítás mér
téke. A virágokat érintetlenül használd fel. 

A teák összekeverése előtt az egyes alkotórészekből - kivéve 
az illatos gyümölcsöket - a port az V. számú szitával szitáld le. 

Az összekeverés! gondosan úgy végezd, hogy az egyes 
alkatrészek a tea egész tömegében egyenletesen legyenek el
oszolva. 

Az illatos alkatrészeket is tartalmazó teát jól záró fa- vagy 
bádogdobozokban, száraz helyen tartsd. 

Species Althaeae. 
Ziliz-tea. 

Végy: ziliz-levelet (!) 
ötszáz grammot 500 

ziliz-gyökeret (11) 
kétszázötven grammot 250 

édes-gyökeret (11) 
kétszáz grammot 

erdei mályva-virágot 
ötven gram111ot . 

Keverd össze. 

Species amaricantes. 
!(eserii tea. 

Végy: fehér üröm-füvet (1) 
ezerjó-füvet (1) 
narancshéjat (11) 
mindegyikből 

kétszáz grammot 
vidra elecke-levelet (!) 
kálmos gyökértörzse! (11) 

200 

50 

200 

i 

' 1 
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tárnics-gyökeret (ll) 
mindegyikből 

kasszia-fahéjat (ll) 

Keverd össze. 

száz grammot . . 

huszonöt grammot 

Species diureticae. 
Vizelet/zaj tó-tea. 

Végy: összevágott szárított tengeri hagymát (ll) 
tizenöt grammot . 

összezúzott boróka-bogyót (111) 
harminc grammot 

iglic-gyökeret (11) 
harminc grammot 

tarack gyökértörzset (11) 
harminc grammot 

szenna-levelet (1) 
tizenöt grammot. 

zsúrló-füvet (ll) 
harminc grammot 

gyapjas peszterce-füvet (1) 
hatvan grammot . 

Keverd össze. 

Species laxantes. 
Species St.-Oermai!l. !iaslzajtó-tea. 

Végy: szeszszel kivont szenna-levelet (1) 

100 

25 

15 

30 

30 

30 

15 

30 

60 

kétszázötven grammot 250 
Kiterítve s permetezve nedvesítsd át lepárolt vízzel és 

szitálj reá (VI) 
savanyú borkősavas kalium-port 

ötven grammot . . . . . . 50 
Oszlasd el a port egyenletesen, azután szárítsd meg a 

keveréket enyhe melegen és tégy hozzá 
édes köményt (III) 

ötven grammot 50 

bodza-virágot 
százötven grammot .... 150 

Keverd jól össze. 
Rendeléskor felkeverve szolgáltasd ki. 
Jól záró edényben tartsd. 

Spiritus aromaticus. 
Illatos szesz. 

Végy: koriandrum-gyümölcsöt (III) 
száz grammot 

szegfűszeget (III) 
szerecsen-diót (Ili) 
kasszia-fahéjat (111) 
mindegyikből 

harminc grammot 
angyalfű-gyökeret (11) 

tizenöt grammot . 
Tedd a keveréket lepárló üstbe s önts reá 

legtöményebb szeszt 

és 
citrom-olajat 

hatszázhetven grammot 

öt grammot ..... . 
Zárd el az üstöt és 12 óra múlva párologtass le a 
keverékről vízgőzzel 

100 

30 

15 

670 

5 

ezer gramm . . . . . . !OOO 
folyadékot. 

Színtelen, kellemes illatú, szeszes folyadék. Fajsúlya 0'892-
0·894. Hüvös helyen tartsd. 

Spiritus aethereus. 
Uquor anodynus lioffmamzi. Aetlzeres szesz. 

Végy: tömény szeszt 

Elegyítsd 
aetherrel 

hétszázötven grammot . 750 

kétszázötven grammal . . . 250 



264 

Színtelen, aetherszagú, szeszes folyadék. fajsúlya o·S08-0"810. 
1 O köbcentimeter aetheres szesz az aether-kémlőcsőben 10 köb
centimeter chlorcalcium-oldattal összerázva, a megtisztulás után 
2·1 köbcentimeter aethert válasszon Id. 

Néhány köbcentimeternyi próbája, szűrőpapiroson elpárolog
tatva, pálinkaolaj-szagot ne hagyjon. 

Spiritus aethereus ferratus. 
Tinctura nervi110-fonica Bestuschejfi. Vasas aetheres szesz. 

Végy: kristályos ferri-chloridot 
húsz grammot . . . . . . . 20· 

Dörzsöld durva porrá s oldd fel tágasabb palackban 
lepárolt vízben 

nyolc grammban 
azután önts az oldathoz 
legtöményebb szeszt 

s·o 

százhuszonhét grammot ... 127 
és 
aethert 

negyvenöt grammot . . . . . 45 
Osszad szét a folyadékot egyenlő részben két 150 gramm 

ürtartalmú gyógyszeres palackba s tedd a palackokat jól 
elzárva napfényre. Néhány nap múlva, amikor a folyadék 
már csaknem színtelenné vált, állítsd a palackokat sötétbe, 
és dugaszaikat gyakrabban felnyitva s a palackokat rázo
gatva, hagyd ott addig, míg a folyadék megsárgult. Az üle
dékéről leöntött folyadékot fejtsd kisebb palackokba. 

Tiszta és átlátszó aether- és aldehyd-szagú szeszes folyadék, 
melynek fajsúlya 0·863-0·865. 

Néhány csepp sósavval megsavanyított vizes oldata (1 : 100) 
úgy egy csepp ferro-, mind egy csepp ferricyankalium-oldattól 
megkékül. Néhány csepp salétromsavval megsavanyított vizes 
oldatában (1 : 100) ezüs tnitrat-oldat erős zavarosodást okoz. Ha 
10 köbcentimeter vasas aetheres szeszt az aether-kémlőcsőben 10 
köbcentimeter calciumchlorid-oldattal rázogatsz, a folyadék meg
tisztulása után a kiválott aetheres oldat térfogata 3·5 köbcenti
meter legyen. 

Sötét és hűvös helyen tartsd. 

------------------------- --
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Spiritus camphoratus. 
Kámforos szesz. 

Végy": felaprított kámfort 
száz grammot 100 

Oldd fel rázogatva 
legtöményebb szeszben 

hatszáztíz grammban . 610 
azután önts az oldathoz részletekben és kevergetve 
lepárolt vizet 

kétszázkilencven grammot . . . 290 
Ha szükséges, szűrd meg papiroson. 
Színtelen, tiszta és átlátszó, kámforszagú, szeszes folyadék. 

A polarizált fény síkját jobbra téríti. fajsúlya 0·896-0·898. Ha 10 
köbcentimeter kámforos szeszt az aether-kémlőcsőben 10 köbcen
timeter chlorcalcium-oldattal és 4 köbcentimeter benzinnel össze
rázasz, a folyadék megtisztulása után a benzines oldat térfogata 
5 köbcentimeter legyen. 

jól záró edényben, hűvös helyen tartsd. 

Spiritus concentratus. 
Tömény szesz. 

A legtöményebb szeszből megfelelő mennyiségű vízzel való 
higítás útján készítsd. 

fajsúlya 0·834-0·835 legyen, tehát 90·1--89·8 térfogat-szá
zalék, illetőleg 85"8-85·4 súlyszázalék aethylalkoholt tartalmazzonc 

Spiritus concentratissimus. 
Legtöményebb szesz. 

c,H,.OH = 45·0. 

Színtelen, átlátszó, mozgékony folyadék; sajátságos szagú 
és íz(i. fajsúlya 15'-on ugyanilyen hőmérsékű vizére vonatkoz
tatva, o·s 125-0"8200, tehát 96·0-94·1 térfogat-százalék, vagyis 
93·9-91 ·1 súly-százalék aethylalkoholt tartalmaz. Kémhatása 
semleges. Meggyújtva alig világító lánggal ég. 
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Ha néhány cseppnyi legtöményebb szeszt hígított nátron
Iúggal elegyítve felmelegítesz és a folyadékba kaliumjodidos jod
oldatot öntesz, jodoform-szagú, sárga kristályos csapadék keletkezik. 

Ha egy térfogat legtöményebb szeszt 3 térfogat vízzel ele
gyítesz, a levegőbuborékok eltünése után a tisztán szeszes szagú 
elegy Iegkevésbbé se legyen zavaros és a kék lakmusz-papirost 
ne vörösítse meg. Néhány köbcentimeter legtöményebb szesz 
óraüvegen elpárologtatva, maradékot ne hagyjon hátra és utol
jára elillanó részlete se legyen idegen szagú. Húsz köbcentime
teres próbája 10 csepp nátronlúgtól ne sárguljon meg; ha az 
elegyet vízfürdőn 1-2 köbcentimeterre bepárologtatod és a mara
dékot kénsavval megsavanyítod, annak pálinkaolaj-szaga ne legyen. 
Ha kémlöcsöben legtöményebb szeszt tömény kénsavra rétege
zesz, ·az érintőfelületen rózsaszínű gyűrű ne keletkezzék. Öt 
köbcentimeteres próbája néhány cseppnyi ezüstnitrat-oldattól fel
forraláskor is alig változzék. Ha 10 köbcentimeter legtöményebb 
szesz 0·5 köbcentimeter 0·1 norma! kaliumhypermanganat-oldattal 
rózsaszínűre festesz, a folyadék 1 O perc mulva is vöröses színű 
legyen. Hydrogensulfidos víztől ne változzék. 

Tűzveszélyességénél fogva óvatosan tartsd. 

Spiritus dilutus. 
Higított szesz. 

A legtöményebb szeszből megfelelő mennyiségű vízzel való 
hígítás útján készítsd. 

Fajsúlya 0"890-0·891 legyen, tehát 70·2-69·8 térfogat-szá
zalék, illetőleg 62·6---62·2 súlyszázalék aethyalkoholt tartalmazzon. 

Spiritus saponatus. 
Szappa!los szesz. 

Végy: apróra vágott orvosi szappant 
ötven grammot . . . . . . . . . 50 

Oldd vízfürdőn melegítve tágasabb lombikban foglalt 
lepárolt vízben 

háromszáztíz grammban . . 31 O 
Tégy a kihült és lepárolt vízzel eredeti súlyára kiegészített 

oldathoz 

-~-~----------------·-····· 
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legtöményebb szeszt 
hatszázharmincnyolc grammot . . . 638 

és 
Iavandula-olajat 

két grammot . . . . . . . . 2 
Néhány nap múlva szűrd meg a folyadékot papiroson. 
Halványsárga, tiszta és átlátszó, Iavandula-olaj szagú, szeszes 

folyadék. Fajsúlya 0"893-Q-f;95. . „ .. 

Egy csepp szeszes phenolphtalein-oldattal elegy1tve, ne voro
södjék meg. 

Ha 1 O grammos próbáját vízfürdőn a szárító-szelencében 
elébb bepárologtatod s a maradékot 100' hőmérséken állandó 
súlyig szárítod, úgy ennek súlya csaknem o·s gramm legyen. 

Közepes hőmérséken, jól záró edényben tartsd. 

Spiritus saponis kalini. 
J(áliszappa1Zos szesz. 

Végy: sesam-olajat 
kétszáz grammot 

öntsd tágasabb lombikba s tégy hozzá 
legtöményebb szeszt 

kétszáz grammot . . . . . . . 
Melegítsd a keveréket vízfürdőn 30 -40°hőmérsékre, az

u lán önts hozzá kis részletekben, a lombikot rázogatva, 
kaliumhydroxydból 

negyven grammból . . 
és 
lepárolt vízből 

negyvennyolc grammból. 
hevenyében készített forró lúgot. 

öntsd a megtisztult folyadékot tágasabb palackba, 
amelybe megelőzőleg 
legtöményebb szeszt 

lepárolt vizet 

és 
lavandula-olajat 

mértél. 

kétszáznyolcvan grammot . 

kétszázharminc grammot . 

két grammot . 

200 

200 

40 

48 

280 

230 

2 

'i 
'.·.·_'· .. ! ' 

ti 
L.I 

i) 
!) 
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Egy nap mulva szűrd meg a folyadékot papiroson. 
Halványsárga, tiszta és átlátszó, Iavandula-olaj- és szappan

szagú, szeszes folyadék. Vízzel elegyítve, nem zavarosodik meg. 
Kémhatása lúgos. Fajsúlya 0·916-0·918. 

A káliszappanos szesz 5 grammos próbája 0·5 köbcenti
meter. tizednor'.'1al sósavval elegyítve, egy csepp szeszes phenol
phtalem-oldattol ne vörösödjék meg. 

Közepes hőmérséken, jól záró edényben tartsd. 

Végy: illó 

Oldd 

Spiritus Sinapis. 
Mustárolajos szesz. 

mustár-olajat 
két gramn1ot . 

tömény szeszben 

2 

kilencvennyolc grammban . . . 98 
Színtelen, átható mustárolaj szagú, szeszes folyadék. Fajsúlya 

0'838-0•841. 

Stearinum. 
Stearilz . 

.. . _Fehér színű, szagtalan és íztelen, zsíros tapintású, kristályos 
toresu, _kerek vagy szegletes alakú, kemény táblák. Vízben nem, 
de forro szeszben, valamint aetherben könnyen oldható. Fa,,.yási 
pontja 54°-on, olvadási pontja 56°-on alul ne legyen. "' 

. Old_J ~ gra.'.'1m stearint 25 gramm forró szeszben s tégy hozzá 
annyi (~orulb~lul :·6 köbcentimeter) norma! nátron-lúgot, hogy az 
oldat kei;ihatasa eppen lúgos Jegyen. Az oldat bepárologtatásából 
nyert szaraz szappan benzinben legkevésbbé se legyen oldható. 

o:s gr_amm stearin platina-tégelyben elhamvasztva, ne hagy
jon merheto maradékot. 

-!- Stibium suifuratum aurantiacum. 
Antimonpentasa!jid. 

Sb,S,; = 400·7. 

Élénk narancsvörös színű, i"'en finom csaknem sza,,.talan 
és íztelen por. Vízben oldhatatlan~ ViJáo·ossáaon mearomlik. 

. „ '.ömény _sós~v~a? enyhe melegíté
0

skor "'hyclro;ensulfid-gáz 
fejloclese es ken k1valasa közben oldódik. Ha a megszűrt oldatot 
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sok vízzel hígítod, fehér csapadék keletkezik, mely borkősav

oldatban oldódik. 
Husz annyi vízzel rázogatva, olyan semleges kémhatású 

sziíredéket adjon, mely ezüstnitrat-oldattól legfeljebb kissé meg
tejesedik, de meg nem barnul; a szűredék másik részlete baryum
nitrat-oldattól alig változzék. Kénammoniumban tökéletesen oldható 
Jegyen. Ha o·s gramm antimonpentasulfidot és 0·5 gramm borkő
sav-port 10 köbcentimeter lepárolt vízzel rázogatsz, a 10 perc 
mulva lesziirt folyadék hydrogensulfidos víztől alig változzék. 
Rázogass 0·5 gramm antimonpentasulfidot 10 köbcentimeter 
ammoniumcarbonat-oldattal, majd 10 perc mulva szűrd meg a 
folyadékot és szárítsd be a szűredéket gözfürdön; nedvesítsd 
meg a maradékot 1-2 köbcentimeter tömény salétromsavval és 
űzd el a salétromsavat melegítéssel tökéletesen. Ha e maradékot 
2 köbcentimeter meleg sósavban oldod és az oldatot 10 köb
centimeter sósavas stannochlorid-oldattal elegyíted, az enyhén 
megmelegített folyadék félóra mulva se öltsön barnás színt. 

Sötétben óvatosan tartsd. 

-!- -l- Strophanthi sem ina. 
Strophanthas magvak. 

A forróövi Afrikában honos Strophanthus Combé Oliver 
(Apocynaccae) üstökétöl megfosztott magvai 12-18 mm. hosz
szúak, 3-5 mm. szélesek, 2--3 mm. vastagok, laposan Iándsa
alakúak, kihegyezettek, domborúbb felületükön tompa-bordájúak, 
szőröktől selymes tapíntatúak, egyenes törésüek. Vízben való 
áztatás után a maghéj könnyen levonható, melyen belül a vasta
gabb hártyát alkotó endospermiumot találjuk, melyből könnyű a 
két lapos sziklevelet a két kurta gyököcskével együtt kihámozni. 

Mikroskóppal vizsgálva, a nagy epidermis-sejtek mindenike 
középen egy hosszú szőrképletté nyúlik ki, mely a felületre símul. 
Az epidermis alatti réteg sejtjei vékonyfalúak, összeesettek. Az 
endospermium, melynek vastagsága keresztmetszetben nem éri 
el egy sziklevél vastagságát, parenchyma-sejtjeiben sok olajcseppet, 
aleuron- és keményítö-szemecskéket tartalmaz. Ugyanezt tartal
mazzák a sziklevelek sejtjei is, kivéve, hogy keményítő ezekben 
gyérebben fordul elő. 
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Ha a magvak száraz keresztmetszetére egy csepp olyan 
tömény kénsavat cseppentesz, melyet 8 sr. kénsavból és 2 sr. 
vízből készítettél, az endospermium sejtjei s a sziklevelek külső 

rétegei zöld színt vesznek fel. 
A magvak szaga kellemetlen, íze igen erősen keserű. 
Legalább is 12'/o szeszes kivonatot adjanak. 
Oly magvakat, melyek kénsavval a zöld színkémlést nem 

adják, vagy a melyek csupaszok, nem selymesen fénylőek, hanem 
gyantásan összetapadtak, ne használj. 

Legnagyobb egyes adaga: 0·05 gramm. 
Legnagyobb napi adaga: O·J 5 gramm. 

-L-!. Strychninum nitricum. 
' ' 

Salétromsavas sflycluzin. 

C01H„N,O,,HNO,, = 397·2. 

Színtelen, selyemfényű kristálytűk. Körülbelül 90 súlyrész 
hideg és 3 súlyrész forró vízben, 70 súlyrész hideg és 5 súly
rész forró szeszben oldható. Rendkívül keserű ízű oldata semleges 
kémhatású. 

Ha néhány centigramm salétromsavas strychnint igen kevés 
kaliumbichromattal összedörzsölsz és a keveréket néhány csepp
nyi tömény kénsavval megnedvesíted, a folyadék múlékonyan 
sötét ibolyaszín! ölt. A tömény sósav kis részlete, ha azt néhány 
centigramm salétromsavas stryclminnel forralod, vérvörös színűvé 
válik. Ha salétromsavas stryclmin vizes oldatából a strychnint 
nátronlúggal leválasztod, majd a csapadékos folyadék szüredé
kéhez óvatosan 2-3 térfogat tömény kénsavat elegyítesz és a 
lehűtött oldatra ferrosulfat-oldatot rétegezesz, az érintő-felületen 

barna gyűrű keletkezik. 
Tömény kénsavban színtelenül oldódjék. Salétromsavval eldör

zsölve, nlegsárgul, de 111egvörösödnie ne1n szabad. 
Platina-lemezen hevítve, tökéletesen elégjen. 
Igen óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 0·01 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 0·02 gramm. 
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Styrax liquidus. Balsamum Styrax. 
Styrax- vagy storax-balzsam. 

A l(isázsiában, Syriában és föleg Rhodos szigetén tenyésző 
Liquidambar orientalis Miller (Hamamclidaceae) terebélyes fa kér
géből vízzel kifőzött s összegyüjtött balzsam frissebb állapotban 
mézszerü összeállású, kevéssé nyúlós, szürkés vagy szürkés-barna; 
alacsony hőmérséknél sűrűbbé és feketés-szürke színűvé lesz, de 
nem szilárdul meg. Néha két rétegre oszlik, midőn az alsó szürke, 
sűrű és zavaros, míg a felső inkább folyó, csaknem fekete, 
tiszta, fénylő. Vékonyabb rétegben lassan szárad s csak hosszú 
idő mulva szilárdul meg. Vízben lesülyed s csak egyes kis szín
telen cseppek úsznak a víz felszínén. Sajátságosan erős, illatos 
szagú és fűszeres, csípős, alig keserű ízű. 

Belőle száz részt ha vízfürdő felett kiszárítasz, ne maradjon 
vissza több ötven résznél. 

Egyenlő súlyú borszeszszel melegítve oldódik, az oldat 
kihüléskor megzavarosodik s üledék képződik. A szeszes oldat 
átszűrve tiszta legyen, a szesznek elpárologtatása után áttetsző, 
barna, aetherben oldható tömeg maradjon vissza. 

Használatba vétel előtt a styrax víztartalmát vízfürdőn páro
logtasd el s a maradék styraxot egyenlő rész szeszben oldd fel, 
az oldatot szűrd meg s a szüredékről a szeszt párologtasd el. 
Csakis az így tisztított styrax szolgáltatható ki, mely fénylő, 

barna színű, vékony rétegben átlátszó, sűrű, kivonat-összeállású 
anyag; egyenlő rész szeszben tisztán oldódik s csekély pelyhek 
kivételével aetherben, széndisulfié!ben és benzolban is, mig petrol· 
aetherben nem oldódik. Ha a tiszta szeszes oldathoz még több 
szeszt adsz, az megzavarosodik. 

Egy csepp balzsam fehér porcellánlapon egy csepp füstölgő 
salétromsavval lecseppentve, piszkos-zöldesre színeződjék, se kék, 
se barna, se barna-vörös szín ne támadjon. Kaliumhyperman
ganat-olclattal melegítve, keserü mandula-olaj szagot árasszon. 

Succus Liquiritiae depuratus. 
Megtisztított édesgyökér-hé 

Végy: nyers édesgyökér-kivonatot (11) 

Tedd percolatorba és vonjad ki 
ezer grammot 1000 

lepárolt vízzel. 
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A lecsepegő folyadékot gyíijtsd össze s ha az az ülepítés 
folyamán megtisztult, öntsd le az üledékröl s párologtasd 
be vízfürdőn annyira, hogy 100 súlyrész kész megtisztított 
édesgyökér-lében 55-60 súlyrész száraz kivonat legyen. 

fekete, vékony rétegben vörösbarna színű, sajátságos szagú, 
suru folyadék. Megízlelve elébb kesernyés, majd igen édes ízű. 

Vízben (1 : 10) csaknem tökéletesen oldható s a megszűrt vizes 
oldatban nehány csepp hígított sósav erős pelyhes csapadékot 
okoz. A csapadék sziírön összegyűjtve 10'/o ammonia-oldatban 
könnyen s tökéletesen oldható. Az esetleges fémszennyezésre 
nézve úgy vizsgáld meg, miként azt a •Kivonatok» cikkelyben 
.leírva találod. Kisebb palackokban, sterilizálva tartsd. 

Succus Liquiritiae venalis. 
Nyers édesgyökér-kivonat. 

A Olycyrrhiza glabra var. glandulifera gyökerének és főleg 
földalatti kifutóinak bes(irített kivonata. A kereskedésben 14-16 
centimeter hosszú s 16-18 millimeter átmérőjű fényes és fekete 
színű, kemény, kagylós törésű, egyik végükön a készítő cég 
bélyegével laposra nyomott rudakban kapható. Igen édes ízű. 

Melegítve meglágyúl. 
1 gramm apró szemecskékre tört édesgyökér-kivonat 100° 

hömérséken állandó súlyig szárítva, súlyából legfeljebb 0·20 gram
mot veszítsen. 

l grammos próbája porcellán-tégelyben elhamvasztva, o·os 
grammnál több hamut ne hagyjon s ha a sárgás színű hamut 
5 köbcentimeter hígított sósavban feloldod, a megszűrt oldat 
kénhydrogénes víztől ne változzék meg. 100 súlyrész nyers 
édesgyökér-kivonatban hideg vízben oldhatatlan maradék több 
ne legyen 25 súlyrésznél. Erről következőleg győződj meg: 

Áztass hengerpohárban, gyakrabban kevergetve, 1 gramm sze
mecskékre tört édesgyökér-kivonatot 100 köbcentimeter vízben. 
6 óra múlva szűrd le az oldatot megmért szűrön s a maradékot 
.áztasd újból 6 óráig 100 köbcentímeter vízben; azután szűrd 

meg az oldatot ugyanazon szűrön s a maradékot a szűrőre 

gyűjtve, mosd addig vízzel, míg a lecsepegő folyadék színtelenné 
vált. Végül szárítsd meg az összegyüjtött maradékot a szűrővel 
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együtt 100° hömérséken állandó súlyig és mérd meg. A száraz 
maradék súlya 0·25 grammnál több ne legyen. 

Az édesgyökér-kivonatnak vízzel kivont maradékfüan, mikro
skóppal vizsgálva, idegen és ép keményítöszemecskék ne legyenek 
láthatók. 

-l- Sulfonalum. 
Su!fo11 a!, d iaethyls u!jo11di111 ethylmctha11. 

(C,H,. SO,), C(CH,), = 22s·2. 

Színtelen és szagtalan, csillogó kristálykák. Olvadáspontja 
125:_ 126°; forráspontja 300°. Körülbelül 500 súlyrész vízben, 65 
súlyrész szeszben és 135 súlyrész aetherben oldható. Oldata sem
leges kémhatású. 

Platina-lemezen hevítve megolvad, majd forr és meggyulladva 
világító lánggal, kéndioxyd-szagot árasztva, elég. Száraz kémlö
csöben kevés sulfonal és szénpor keverékét hevítve, az kellemet
len mercaptan-szagot áraszt 

Megnedvesített kék vagy vörös lakmuszpapirosra hintve, 
annak színét ne változtassa. A porrá dörzsölt készítmény próbája 
enyhe melegítéskor kellemetlen szagot ne árasszon. Olvadáspontja 
125-126°-on legyen. A készítményből 0·5 grammot oldj 25 köb
centimeter forró vízben, majd szűrd le félóra mulva a lehült 
oldatot a kiválott sulfonalról. Ha e folyadék 10 köbcentimeteres 
részletét 1 cseppnyi Q·J norma! kaliumhypermanganat-oldattal ele
gyíted, a folyadék rózsaszínét legalább 1 percig tartsa meg. 
A szüredék másik részlete se ezüstnitrat-, se baryumnitrat-oldattól 
ne változzék. 

Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 
Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb napi adag·ja: 2·0 gTar11111. 

Sulfur praecipitatum. 
Lecsapott kén. 

S=32"06. 

Igen finom, sárgás-fehér, amorph por: széndisulfidban bősé
gesen oldódik. 

Porcellán-lemezkén hevítve, megolvad, majd meggyullad és 
kéndioxyd~szag árasztása közben kék léíng·gal elég·. 

IS 
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Kis részlete parcellán tégelyben elégetve, mérhető maradékoi 
ne hagyjon. Ha a lecsapott kénből 1 grammot 10 köbcenii
meter széndisulfiddal rázogatsz, az abban könnyen, csaknem töké
letesen oldódjék. Vízzel készült pépes keveréke a kék Iakmusz
papirost ne vörösítsc meg. Pállíts félóráig 1 gramm lecsapott kéni 
tizannyi vízzel és egy köbcen timeter ammonia-oldattal; a leszűrt 

folyadék sósavval megsavanyítva, ne sárguljon meg, még akkor se, ha 
hydrogensulfidos vizet elegyítesz hozzá. Vízzel forralva, ne duz
zadjon meg kocsonyaszerlien, a leszúrt folyadék ne öltsön sötét 
szint és ne zavarosodjék meg erősebben ezüstnitrat-oldattól. Ha 
kevés sósavval megsavanyítoit vízzel forralod, a leszűrt folyadék 
kis részlete ne zavarosodjék meg erősebben baryumchlorid• 
oldattól, másik részlete pedig ammonia-oldattal meglúgositva, 
ammoniumoxalat-oldattól. 

Jól záró edényben, száraz helyen tartsd. 

Sulfur sublirnatum. 
Szcíllasztott kén, kénl'irág. 

S=32·06. 

Sárga szinii, száraz por. Vízben oldhatatlan; szeszben, 
aetherben, chloroformban és zsíros olajokban kevéssé oldható. 
Széndisulfidban részben oldható. 

Hevítéskor 115°-on híg, sárga színű folyadékká olvad, mely 
erősebb hevítéskor sűrűbbé és sötétebb színűvé válik; 448°-on 
forr és barnás-vörös gőzzé alakul. A levegőn hevítve meggyullad 
és kék lánggal fojtó szagú kéndioxyddá ég el. 

Ha a szállasztott kén részletét porcellán-tégelyben elégeted, az 
legfeljebb egy százalék maradékot hagyjon. 

Suppositoria. 
Suppositoriumok. 

A test természetes nyilásaiban alkalmazott s a test hőmér
sékénél megolvadó vagy meglágyuló kúpok (suppositoria analia), 
golyók (globuli vaginales), vagy pálcikák (bacilli urethrales). Alap
anyaguk tiszta vagy más zsiradékokkal elegyített cacao-vaj, gela
tinás glycerin, vagy stearinszappan; az alapanyag természete 
szerint vagy kézzel való alakítással, vagy formákba való prése
léssel, vagy öntéssel készülnek. 
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Készítésük alkalmával a következőkre ügyelj. 
1. A hatóanyagot előbb valamely közömbös porral (kemé

nyítő) vagy alkalmas folyadékkal dörzsöld el s csak azután keverd 
a leggondosabban az alapanyaghoz. 

2. Egy-egy végbélkúp megszokott hosszúsága 3-4 centi
meter, alapjának átmérője 1 centimeter, súlya pedig 2-3 gramm. 
Egy-egy hüvelygolyó súlya rendszerint 3-5 gramm. A pülcikák 
vastagsága 2-5 millimeter. 

E gyógyszeralakok mérete és súlya különben az orvos 
rendelésétől függ. 

3. Az úgynevezett üres suppositoriumokban (suppositoria 
cava) g·yógyszereket csakis orvosi rendeletre szolgáltass ki. 

Suppositoria Glycerini. 
O!yceri11es vlgbéllaípok. 

Végy: kristályos szénsavas natriumot 

stearint 

Oldjad vízfürdőn hevítve 
glyceri n ben 

három grammot 

öt grammot .. 

3 

5 

száz grammban . . . 100 
A megszűrt oldatot öntsd kúpos formákba. 
3-5 centimeter hosszú, 2-3 gramm súlyú, csaknem szín

telen és átlátszó kúpok. 
Egyenként staniolba burkolva, jól záró edényben tartsd. 

Syrupi. 
Szirupok. 

A szirupok a tiszta fehér cukornak lepárolt vízzel, vagy 
gyógyszeres folyadékokkal, vagy gyümölcs-levelekkel készített 
tömény oldatai. Igen édesek és az illető gyógyszeres folya
dékot vagy gyümölcs-levet jellemző zamatjuk van. 

Készítésük alkalmával az egyes cikkelyekben foglalt utasí
tásokon kívül a következő szabályokra ügyelj: 

1. a szirupokat kizárólag erre a célra használt edényekben 
készítsd ; 

18* 
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2. a cukrot a megfelelő folyadékban enyhe melegen oldjad; 
3. a tömény cukor-oldatot rövid ideig tartó forralással derítsd; 
4. a forralás következtében beállott súlyveszteséget lepárolt 

vízzel pótold; 
5. a növényi drógokból nyert kivonatokkal vagy gyümölcs

levekkel készített szirurokat kisebb palackokban pas
teurizálva tartsd. 

Syrupus amygdalinus. 
Mandula-szirup. 

Végy: hámozott édes mandulát 
harminc grammot 30 

hámozott keseríí mandulát 
tiz grammot 10 

darabos cukrot 

és annyi 
lepárolt vizet 

húsz grammot 

hogy a szabályosan elkészített és 1negszlírt en1ulsio 
súlya 

20 

száz gran1 m . . .. 100 
legyen. 

Oldj az emulsióban közönséges hőmérséken 
cukorport (V) 

száz grammot . 100 
félig áttetsző, kissé sárgás színű, keserű mandula ízű szi
rup. Áll<ís közben két rétegre válik. 
Rendeléskor összerázva szolgáltasd ki. 
Színig megtöltött kis palackokban tartsd el. 

Syrupus Aurantii. 
Narancs-szirup. 

Végy: sziruphoz való narancs-festvényt 
ötven grammot 

jól záró palackban rázogasd előbb 
magnesiumcarbonattal 

öt grarn1nal . 

50 

5 

den 
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majd 
lepárolt vízzel 

háromszázhuszonöt grammal . . . 325 
Szűrd meg a folyadékot papiroson s miután a szüredéket 

lepárolt vízzel 
375 grammra kiegészítetted, oldj fel benne gyakori 
kevergetéssel 
cukrot (IV) 

hatszázhuszonöt grammot . . . . 625 
A kész szirupot szűrd meg papiroson. 
Tiszta, áilátszó, narancshéj ízű és szagú szirup. Vízzel min
arányban zavarosodás nélkül elegyíthető. 

4 Syrupus Cinnamomi. 

Végy: 

Fahéjas szirup. 

kasszia fahéjat (IV) 
húsz grammot . 

áztasd gyakrabban felkeverve 2 napig 
20 

tömény szeszben 
húsz grammban 

és 
lepárolt vízben 

nyolcvan grammban 
A kisajtolt és megszűrt folyadékban oldj 

darabos cukrot 

20 

80 

százhúsz grammot . . . . 120 
forrald fel a folyadékot és szűrd meg. 
A kész szirup súlya 

kétszáz gra1nm. 
legyen 

. 200 

Vörösbarna színii, tiszta és átlátszó, erősen fahéj ízű és 
szagú szirup. 

-l~ Syrupus diacodii. 
Málijej-szirup. 

Végy: mákfejet (lV) 
húsz grammot. . . . 20 

Készíts belőle egy napig áztatva oly módon szirupot, miként 
azt a fahéjas szirupnál leírva találod. 

Vöröses-barna színű, sajátságos szagú szirup. 
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Mérj 10 köbcentimeter mákfej-szirupot kisebb választótöl
csérbe, tégy hozzá 10 köbcentimeter chloroformot és o·s köb- . 
·Centimeter lü'fo-os ammonia-oldatot. Rázogasd a keveréket félóráig 
gyakrabban s ha a chloroformos folyadék megtisztult, bocsásd azt 
kisebb lombikba, melybe előzőleg 1 gramm elmállott natrium
sulfatot mértél. Zárd el a lombikot, rázd fel egy ízben, azután 
szűrd a chloroformos folyadékot gyapotpamaton kisebb porcellán
csészébe s párologtasd enyhe melegen szárazra. Ha e maradékra 
egy-két csepp formaldehydes tömény kénsavat (1 köbcentimeter 
tömény kénsav és 1 csepp formaldehyd) cseppentesz, a maradék 
ibolyavfüös színt ölt. 

~:~ Syrupus ferri jodati. 
• 

Ferrojodidos szirup. 
(Formula intcmationalis) 

Végy: vasport 
két és fél grammot . . . . . . . 2 · 5 

Tedd vízbe hűtött tágasabb lombikba s önts hozzá 
lepárolt vizet 

ötven grammot . . . . . . 
Hints a lombikba apródonkint, a lombikot mindany

nyiszor óvatosan rázogatva, 
jodot 

nyolc és két tized grammot . . . 
s ha a folyadék csaknem színtelenné vált, szűrd azt 
tágasabb porcellán-csészében foglalt 
darabos cukorhoz 

és 
citromsavhoz 

százhuszonöt gramm hoz. 

két tized grammhoz ...... . 
Mosd ki a fekete üledéket s a szűrőt annyi lepárolt 

vízzel, hogy a csésze tartalma 

legyen. 
kétszáz gra1nn1 . . . . . 

Végül tedd a csészét forró vízfürdőre s ha a cukor 
feloldódott, szúrd a szirupot gyapotpamaton át szá
raz üvegbe s egészítsd ki súlyát a csészét kiöblítve, 
lepárolt vízzel 

50 

0·2 

200 

kétszáz grammra . . . . . . . . 200 
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Csaknem színtelen, vagy kissé zöldes színű, tiszta és átlátszó, 
vasízii szirup. Kémhatása savanyú. 

1 gramm szirupnak 9 gramm lepárolt vízzel készült oldatá
ban néhány csepp chlorvíz sárga színeződést okoz; ha e folya
dékot 2 köbcentimettr chloroformmal erősen összerázod, a chloro· 
form sötét ibolyaszínűre festődik. Egy-két csepp sósavval meg
savanyított oldatában (!: 10) nehány csepp ferricyankalium-oldat 
sötétkék csapadékot okoz. 

Oldj 15·5 gramm ferrojodidos szirupot annyi lepárolt vízben, 
hogy az oldat térfogata éppen 100 köbcentimeter legyen. Ha ezen 
oldatból 20 köbcentimetert 10 köbcentimeter tizednormal ezüst
nitrát-oldattal és néhány csepp salétromsavval elegyítesz, sárga 
csapadék keletkezik. Felmelegítés után a csapadékról lesziírt folya
dék se ezüstnitráttól se sósavtól ne zavavarosodjék meg erősebben. 

Kisebb. színtelen palackokban, napfényen tartsd. 

-l- Syrupus lpecacuanhae. 
/pecac11a11 lza-sziru p. 

!Formula internafiona!is. 1 

Végy: ipecacuanha-festvényt 
tíz gTan1mot . . . 

egyszerű szirupot 
kilencven gran11not 

Keverd össze. 
Halvány sárgás-barna szmu, dohos ízű szirup. 
Fajsúlya közelítőleg 1 ·25. 

~:~ Syrupus hypophosphorosus compositus. 
Sympus hypoplwsp!tit11m. !iipofoszforsavas szimp. 

Végy: calcium hypophosphitet 
tizenöt gra1nn1ot . . . . . . . . 

kalium hypophosphitet 
natrium hypophosphitet 
mindegyikből 

tíz gramn1ot . . . . . . . . . . 
ferrolactátot 

10 

90 

15 

10 
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citromsavat 
mindegyikből 

öt gra1nmot . . . . . . . . . . 
manganchloridot 
sósavas chinint 
mindegyikből 

és oldjad fel 
két grammot 

langyos lepárolt vízben 

5 

2 

háromszázötven grammban . 350 
A papiroson megszűrt oldatot melegítsd enyhén víz
fürdőn, kevergetés közben 
darabos cukorral 

ötszázötven grammal . . . . . . 550 
a cukor tökéletes föloldódásáig. A szirnpot szűrd meg 
gyapoton és a kihülés után e!egyíts hozzá részle
tekben s rázogatás közben 
ebvészmag-festményt 

tizenöt grammot . . . . . . . . 15 
végül annyi lepárolt vizet, hogy a készítmény súlya 

ezer gra1nn1 . . . . . . . . . . 1 OOO 
legyen. 

A kész szirupot töltsd körülbelül 150 köbcentimeteres palac
kokba, hogy mindegyikben 200 gramm legyen. 

Halvány zöldes-sárga színií, keserií és vasas ízű, kissé fluo
reskáló szirup. Kémhatása savanyú. fajsúlya közelítőleg l ·30. 
Tízannyi vízzel hígított próbája ammoniumoxa!at-o!dattal fehér 
csapadékot ad, ammoniás ezüstnitrat-oldatból pedig fekete csa
padékot választ ki. Ha a hígított szirup próbáját kénsavval meg
savanyítod, a folyadék kék színnel fluoreskál, kalium ferrocyanat
oldattól pedig sötétkék színt ölt. 

A szirupot jól bedugaszolt palackokban, közepes hömérsé
ken tartsd. 

Syrupus Kalii sulfoguajacolici. 
Su/foguajacol-szirup. 

Végy: sulfoguajacolsavas kaliumot 
harmincöt grammot 

oldjacl vízfürdőn enyhén melegítve 
35 

_...,.......,,...---------------~~--·······-
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lepárolt vízben 
száztizenöt grammban . . . . . . 115 

Tégy a kihült oldathoz 
narancs-szirupot 

háromszázhuszonöt grammot . . . 325 
és 
hígított szeszt 

huszonöt grammot . . . . . . . . 25 
A kész szirupot töltsd körülbelül l 00 köbcentimeteres palac

kokba, hogy mindegyikben 150 gramm szirup legyen. 
Narancs~séirga színű, narancshéj szagú és ízű szirup. 
A szirup vizes oldata (1 : 20) egy-két csepp egyszernormal 

ferrichlorid-olclattal elegyítve, kékes ibolyaszín! ölt. 
100 gramm szirup 7 gramm sulfoguajacolsavas kaliumot 

tartalmaz. 

Syrupus mannatus. 
Syrapus Se1111ac cum J\1arwa. 1\1a1111ás sze111za-szirup. 

Végy: darabos cukrot 

Oldjad 
ötszáz grammot . 500 

mannás szenna-forrázatban 
ötszáz grammban 500 

Tégy az oldatba 
csillagos ánizst (Ili) 

öt grammot. . . . . . 5 
és forrald fel. 
A lepárolt vízzel 

ezer grammra ..... 1000 
kiegészített szirupot szűrd meg gyapjuszöveten. 

Vörösesbarna színű, szenna- és anizs-szagú szirup. 5 gram
mos próbája a mannás szenna-forrázatnál leírt kém hatást mutassa. 

Kisebb üvegekben pasteurizálva tartsd. 

Syrupus Menthae piperitae. 
Borsos méntds szirup. 

Végy: Borsos ménta-olajat 
tíz csöppet . 

oldjad tágasabb porce!lán-edényben foglalt 
x. 



282 

szeszben 

és önts az oldatba 
darabos cukorból 

és 
lepárolt vízből 

tíz grammban . . . 10 

hatvanöt grammból . . . . 65 

harmincöt grammból . . . 35 
hevenyében készített forró szirupot. 

Színtelen, tiszta és átlátszó, kellemes borsos menta ízű szirup· 

Syrupus Rubi ldaei. 
Málna-szirup. 

Végy: érett málna-gyümölcsöt 
ötezer grammot 5000 

cukorport 
ötven grammot . 50 

Zúzd péppé s hagyd közepes hőmérséken gyakrabban 
felkeverve addig, míg a lének papiroson megszűrt 
próbája félannyi szeszszel elegyí!ve, nem zavarosodik 
meg. 

A kisajtolt s egy napig hűvös helyen ülepített és papi· 
roson megszűrt 
málnaléből 

minden 
száz súlyrész! . . . . . . . . 100 

főzz szabály szerint 
cukorral 

sziruppá. 
százhatvanöt súlyrészszel. . . 165 

Tiszta, átlátszó, sötétpiros színű, természetes málnazamatú 
szirup. Fajsúlya közelítőleg l '34. Kémhatása savanyú. 

5 köbcentimeter málna-szirup 20 köbcentimeter szeszszel ele
gyítve, azonnal megzavarosodik s a folyadékból néhány perc 
múlva dús pelyhes csapadék válik le. 

Mérj 10 gramm málna-szirupot tágasabb hengerpohárba és 
hígítsd 30 köbcentimeter lepárolt vízzel; tégy az oldathoz 0·5 gramm 
kaliumsulfátot, egy köbcentimeter hígított kénsavat és egy 10 
centimeter hosszú zsírtalanított fehér gyapjufonalat. Forrald a 
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folyadékot 15 percig, azut<in vedd ki a fonalat s mosd ki néhány
szor forró lepárolt vízzel. A szűrőpapiros között megszárított 
gyapjufonal színe csaknem iehér legyen. 

Mérj 10 köbcentimeter málna-szirupot kisebb választótöl
csérbe, savanyítsd meg néhány csepp phosphorsavval s tégy hozzá 
20 köbcentimeter aethert. Zárd el a tölcsért s rázogasd fel gyak· 
rabban. Félóra mulva szűrd le a megtisztult aetheres folyadékot 
s felét párologtasd kis porcelláncsészében szárazra. A száraz 
maradék ne legyen édes íz(i. Az aetheres folyadék másik feléhez 
tégy 2 köbcentimeier lepárolt vizet és 1-2 csepp ferrichlorid
oldatot; az összerázás után a vizes réteg ne öltsön ibolya
vörös színt. 

Színig megtöltött palackokban tartsd. 

Syrupus Senegae. 
Scn ega-sz iru 1..1. 

Végy: senega-gyökeret (lll) 
húsz gra1111not 

Áztasd gyakrabban felkeverve egy napig 
tömény szeszben 

tizenöt grammban 
és 
lepárolt vízben 

20 

15 

százharmincöt grammban . . . 135 
A kisajtolt és megsziirt folyadékban oldj 

darabos cukrot 
kétszázötven gran1111ot . . 250 

forrald fel az oldatot és szűrd meg. 
A kész szirup súlya 

négyszáz gran1111 .... 400 
legyen. 

Halványsárga színli, tiszta és átlátszó szirup. 

Vízzel készült színtelen oldata (1: 10) néhány csepp 10°.'0 -os 
ammonia·oldattól zöldes-sárga színi ölt. 

Kisebb palackokban. pasteurizálva tartsd. 

1 

1 

1 

1 

i 
i] 

,;·; 

1 
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Syrupus simplex. 
Eg;1szer1Z szirllJJ. 

Végy: darabos cukrot 
hatszázhuszonöt grammot 625· 

oldjad 
lepárolt vízben 

háromszázhetvenöt grammban 375 
az oldatot forrald fel s szlírd meg lepárolt vízzel kimo
sott és megszárított redős sziírőpapiroson. 

Színtelen és szagtalan, tiszta és átlátszó szirup. 2 súlyrész 
lepárolt vízzel készült oldatának fajsúlya J ·OS4-J ·OS6. 

Tamarindi fructus. 
Tamarinda. 

A Tamarindus Indica L. (Legumirwsae) tropicus Afrikában 
honos, de ma már majd minden tropicus helyen tenyésztett fa 
húsos, mintegy 20 cm. hosszú, laposra nyomott és több, néha 
12 magot is tartalmazó hüvely-gyümölcsének bele használtatik. 

A barnás~fekete, tapadós, szívós, lágy tömeg enyhe szagú, 
eleintén kissé édeses, majd erősebben savanyú ízií; a termés 
rekeszfalának pergamentszerü, törékeny, sárgás-barna darabjai, 
edénynyalábok szálkás törmeléke s a vörös-barna, fénylő, lapos 
és kerek ·magvak rendszerint hozzá vannak keveredve a bélhez. 

Ha 20 gm.-nyi, magvaktól niegtisztított tamarindát 2 
órán át 190 gm. vízzel állani hagysz, néha-néha fölrázván a 
keveréket, s azután megszlíröd, a szüredék l 00 gm.-ja beszáritva 
legalább is 5 gm.-nyi kivonatot adjon. 

Penészes vagy penész szagú, dohos, barnás, vörhenyes, sok 
magot és termésfal-törmeléket tartalmazó árú vettessék el. 

Tanninum albuminatum keratinatum. 
Hontlzirwm. !(eratituilt csersaras jelzáje. 

Sárgás-barna színii, szagtalan és íztelen por. Vízben és szesz
ben csaknem oldhatatlan. 

Ötször norma! mítronlúgban közepes hőmérséken csak 
részben, de forralva teljesen oldható. A vörösbarna színií és lúgos 
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oldat sósavval túltelítve, vöröses-sárga csapadékot ad. 0·1 grammnyi 
próbáját lp köbcentimeter vízzel összerázva, a megszűrt tiszta 
folyadék egy csepp egyszernormal ferrichlorid-oldattól kék 
színt ölt. 

Ha egy grammos próbáját 0·1 gramm pepsinnel, 50 köb
centimeter vízzel és 1 ·5 köbcentimeter hígított sósavval 3 óráig 
40" hőmérséken digerálod, a megmért szűrőre gyiíjtött és 30 köb
centimeter vízzel kimosott oldhatatlan maradék súlya, 100° hőmér
séken állandó súlyig szárítva, legalább 0·1 gramm legyen. 

o·s grammos próbája platinatégelyben elhamvasztva, 0·03 
grammnál több hamut ne hagyjon. 

Taraxaci radix. 
Pi(p;;dng~g.yökér. 

A Taraxacum o!!icinale !Vig. (Compositae.1 nálunk réteken 
mindenütt előforduló növénynek késő őszszel ásott s gondosan 
megszárított gyökerei sokfejűek, feketés-barnák, mintegy 30 cm. 
hosszúak, felül 1-21,

1
, cm. vastagok, orsóalakúak, aláfelé meg

vékonyodók, hosszant barázdásak, ráncosak, frissen húsosak s 
megtörve, törési lapjukon tejnedvtől nedvezőek, igen keseríi ízűek. 
A száraz gyökerek vízben megáztatott keresztmetszetein a széles 
kéregben már szabad szemmel is láthatsz concentricus köröket, 
melyek a tejnedvcsatornák és a szitás csövek elhelyezésének 
felelnek meg. A sárgás fatest a keresztmetszeten nem sugaras, 
hanem az átmetszett edényeknek megfelelően pontozott. A paren
chyma-sejtek sok inulin-rögöt tartalmaznak. 

Terebinthina communis. 
Balsamam Terebi11tlzi11ac. 

!(özönséges terpentin. 

A Pinus Pinaster So!a11der (Pi11us maritima Poiret!, Pinus 
sylvestris L., Pinus Larici-.1 Poiret, Pínus australis Mic!tx. és mds 
európai és amerikai Pi11as:fajtákból (Pi11aceae), azok törzsének 
n1egsértésekor kifolyó, n1ézsürííséglí, nyúlós, zavaros, ragadós, 
sárgás vagy barnás, jellegzetes szagú, kesernyés-csípős ízű bal
zsam. Vízfürdőn hevítve megtisztul, áthítszóvá lesz, kihűlve ismét 
111egzavarosodik, esetleg n1egikrásodik. lVlikroskóppaI vizsgülva, 
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köszörűkő-alakú kristályok láihatók benne. Jól oldódik szeszben 
és chloroformban; szeszes oldaia savanyú; petrolaetherben és 
széndisulfidban zavarosan oldódik, szeszre azonban a zavaroso
dás eltlínik. Vízgőzökkel lepárolva, 15-30'/o terpeniinolajat ad. 

Terebinthina veneta. 
Tercbintlzina laricina. 

Velencei tapmtin. 

A déltyroli Larix ciecidua ;Hiller (Pinus l.arix L.), (Pinaccru) 
megfúrt iörzséből kifolyó, mézs(irü, nyúlós, átláiszó, tiszta, gyen
gén fluoreskáló, sárga1 Séirgabarna vagy olivaszínű, jelle111zö 
szagú, keserií-csípős ízü balzsam. Még akkor sem válnak ki 
belőle kristályok, ha vékony rétegben hosszabb időre szétteríied. 
Szeszben, chloroformban, aetherben, jégecetben, benzolban, ace
tonban teljesen oldódik, majdnem úgy petrolaeiherben is, míg 
szénsulficlban zavarosan. Szeszes oldata savanyú. Kis mennyisége 
ammoniákkal leöntve, ne zavarosodjék meg. 

Terpinum hydratum. 
TC1yJi11 lzydra t. 

C„H"(OH),. H,O = 190·2. 

Színtelen, fénylő kristályok. Csaknem szagtalan; kissé fűsze
res-kesernyés ízíi. Hirtelen felmelegítve, 116'-on olvad. Körülbelül 
250 súlyrész vízben, 10 súlyrész szeszben, 100 súlyrész aetherben 
es 200 súlyrész chloroformban oldható. 

Ha kevés terpinhydratot néhány köbcentimeter kénsavval 
melegítesz. az oldat az orgonavirágéra emlékeztető átható szagot 
áraszt. Tömény kénsavas oldata narancs-színű. 

Forró vízzel készült oldata ne legyen savanyú kémhatású. 
Platina-lemezen hevítve, maradék nélkül égjen el. 

~;... Theobrominum natrio-salicylicum. 
Tfzeob rom i11 nat ri os a li cy/ a t. 

Fehér, csaknem szagtalan por; íze lúgos és keserű. Vele 
egyeniő súlyú vízben enyhe melegítéskor tökéletesen oldható. 
Színtelen, vagy alig S<írgás-színű és lúgos kémhatású oldatában 
(1 : 10) sósav bőséges fehér csapadékot okoz. 
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Ha 0·5 gramm theobrominnatriosalicylatot 5 köbcentimeter 
vízben oldasz, majd az oldatot néhány cseppnyi nátronlúggal 
elegyíted és vele egyenlő térfogatú chloroformmal rázogatod, 

b 1 • azután a különválott chloroformot elpárologtatod, az csa < igen 
csekély maradékot hagyjon. Oldj 1 gr. theobrominnatriosalicylatot 
kémlőcsőben, 10 köbcentimeter meleg vízben, áramoltass ez 
oldaton keresztül 15 percen át széndioxyd-gázt, majd tedd félre a 
csapadékos folyadékot közönséges hőmérséken 3 órára. Ezután 
gyiíjtsd a csapadékot, 100°-on szárított vattapamattal elzárt és 
a vattával együtt gondosan megméri súlyú kis tölcsérbe, mossad két 
ízben 5-5 köbcentimeter hideg vízzel, majd szárítsd meg az egészet 
100'-on. Az így mért theobromin súlya legalább 0·40 gr. legyen. 

Ha a theobrominról lesziírt folyadék kis részletét tízannyi 
vízzel hígítod, az néhány cseppnyi ferrichlorid-oldattól sötét 
ibolya-színt ölt. A tölcsérben lévő theobromin azonosságának 
bizonyítása végett, annak késhegynyi próbáját tedd kis porcellán
csészébe, önts reá 10 köbcentimeter chloros vizet és párologtasd 
be a folyadékot gőzfürdön a szárazságig·; a sárgás-vörös színíí 
maradék kevés ammonia-oldattól biborvörös színt öltsön. 

Jól záró edényben, óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 1 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: S gramn1. 

Thymolum. 
Tlzymol, met!zl'lpropylphenol. 

C„H,(CHJ(C,H,)OH = 150•!. 

Színtelen kristályok. A kakukfűére emlékeztető szagú, fűsze
res-csípős ízű. Olvadáspontja 50-51°, forráspontja 228-230°. 
Fajsúlya 1.028. Vízben alig, szeszben, aetherben és chloro
formban bőségesen oldódik; nátronlúg is jól oldja. 

A thymol színtelen, száraz, nem tapadós kristálykákból áll
jon. Ha 1 gramm porrá dörzsölt thymolt 20 köbcentimeter vízzel 
rázogatsz, a lesziírt oldat ne legyen savanyú kémhatású és egy 
csepp ferrichlorid-oldattól ne öltsön ibolya-színt. 

Ha thymolt csészében vízfürdőn melegítesz, az lassankint 
elillanva, mérhető maradékot ne hagyjon. 

Jól záró edényben tartsd. 



288 

Tiliae flores. 
Hársfavirág. 

A Tilia ulmi!olia Scop. (T. parvifolia EhrhJ és a Tilia platy
phyllos Scop. (T. grandijolia Ehr.) (Tiliaceae) egész Európában 
honos és tenyésztett lombos fának junius és juliusban gyűjtött 

s gondosan szárított, teljesen kifejlődött virágzata bogernyő! 
alkot, melynek kocsányához felében odanőtt egy sárgás-zöld,· 
papírvékony, áttetsző, nyelvalakú, csupasz, hálósan erezett burok
levél, mely a virágzattal együtt jő használatba. A T. ulmifolia 
bogernyőjét 5-11, a T. platyphyllosét 2-5 virág alkotja. Az apró 
virágok 5 csónakalakú, lehulló, molyhos, világos-zöld csészelevéllel 
s 5 sárgás vagy barnás-sárga, lapátalakú sziromlevéllel, 30-·-40 
szabad s fehér és a pártát alig túlnövő porzószállal és felső üllású 
termővel birnak, mely utóbbinak magháza öt iireg(i, gömbölyli, 
bibeszála hosszú, bibéje öt karélyú. 

A virágok minden részének szövetében nyálkasejtek talál
hatók; a csésze- és sziro1nlevelek, valamint a n1agház is, gazdagon 
szőrözött. 

A virágok szaga enyhe, kelle1nes 1 íze nyálkás, kissé édeskés. 

Tincturae. 
Fest!'éll)'Ck. 

A festvények növényi vagy állati clrógokból készített híg 
kivonatok. 

Az erős hatású festvények 1 súlyrész drógból 10 súlyrész 
kivonó-folyadékkal a percolatio szabályai szerint, egyéb fes1-
vények pedig 1 súlyrész drógból 5 súlyrész kivonó-folyadékkal 
az áztatás szabályai szerint készülnek. 

A festvények készítésekor és megvizsgálásakor az egyes 
cikkelyekben foglalt utasításokra és a következő általános szab<í
lyokra ügyelj : 

1. Csak a legjobb minőségű drógot haszrníld. 
2. Az áztatást 15-25° hőmérséken, jól záró edényben, gyak

ran rázogatva végezd. 
3. A sajtoláskor szenvedett veszteséget ugyanolyan összetételii 

kivonó-folyadékkal oly módon pótold, hogy a kisajtolt maradékot 
a hiányzó folyadékkal gondosan átnedvesíted és újból kisajtolod. 
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-l. A meghatározott súlyra kiegészített festvényt zárt edény
ben iilepítsd, azután sziird meg letakart tölcsérben papiroson. 

5. Az erős hatású festvényeket a «Kivonatok" fejezetben leírt 
percolaíio szabályai szerint készítsd. 

A gondosan <!!nedvesített port 2 óra mulva tedd a perco
latorba és önts reá annyi kivonó-folyadékot, hogy az anyagot 
.a folyadék befedje, azután zárd el a percolator kifolyócsövét. 
Egy nap mulva nyisd meg a percolatort s szabályozd a folyadék 
lecsepegését az anyag n1ennyiségéhez mérten úgy, hogy a szedőbe 
percenként 4-8 csepp essék. A lecsepegést akkor kell meg
szakíianocl, ha a szedőbe gyiijtött festvény mennyisége a meg
hat<irozott súlyt elérte. 

A percolatioval készített fesivényeket a papiroson való 
.sziirés előtt szintén ülepíiened kell. 

6. Az olyan erős hatású festvényeket, melyeknél a kivo. 
,nandO anyag tennészete n1iatt a percolatiós kivonás célszerűen 

ne111 alkaln1azható, vagy az áztatás, vagy az egyszerlí oldüs 
szabályai szerint 1 : 10 arányban készítsd. 

7. A festvények száraz kivonat-tartalmát minden esetben 
10 gran1111 festvényből a szárító-szelencében hahlrozd 1neg; a 
festvényt előbb óvatosan p<írologtasd szárazra és a maradékot 
szárítsd 100° hőmérséken állandó súlyig; a maradék súlyüt 10-el 
megszorozva, a nyert szám a festvénynek százalékokban kifejezett 
száraz kivonat-tartahnát adja. 

S. Az erős hat<isú festvényeket közepes hőmérséken, óvü
tosan tartsd. 

9. Csak tiszta és fülátszó, üledékmentes festvényt szolg<il
tass ki. 

Tinctura Absinthii composita. 
Ftiszeres iirö1n:l"est1.1ln.1·. 

Végv: iiröm-fiivet (Ili) 
száz gran1r11ot. 100 

narancshéj-sárgáját (!!) 
ötven gra111111ot 50 

kálmos-gyökértörzset (ll) 
hüsz gra1nn1ot 20 

tárnics-gyökeret (ll) 
húsz gra1nn1ot 20 

19 
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kasszia-fahéjat (IV) 

Áztasd 
tíz grarn111ot . 10 

hígított szeszben 
ezer grammban 1000 

6 napig. A kész festvény súlya 
ezer gram111. . 1000 

legyen. 
Zöldes-barna színii, tiszta és átlátszó, ürömfii szagú és igen 

keserii ízií szeszes folyadék. fajsúlya 0·896-0·902. Száraz kivonat
tartalma legalább 2·8°/0 legyen. 

Hiívös helyen, jól záró edényben tartsd. 

-!~ Tinctura Aloes. 
' AlocjesiPény. 

Végy: aloet (Ili) 
ötven gran1rnot . 

oldjad rázogatva jól záró edényben. fogfalt 
hígított szeszben 

50 

négyszázötven gran1mban . 450 
Szűrd le az oldatot letakart tölcsérben papiroson s a 

maradékot mosd ki annyi hígított szeszszel, hogy a 
kész fes tvény súlya 

ötszáz gran1m . . . . 
legyen. 

500 

Zöldes-barna színű, aloe-szagú, igen keserű 1zu szeszes 
folyadék. fajsúlya 0·920 -0·925. Száraz kivonat-tartalma legalább 
9°/" legyen. 

Az aloe-festvény bepárologtatásakor nyert sz~íraz maradék 
az aloe-cikkelyben foglalt kémhatásokat mutassa. 

Óvatosan tartsd. 

Tinctura amara. 
I(eserű festvt'ny. 

Végy: vidraelecke-levelet (11) 
ezerjó-füvet (11) 
tárnics-gyökeret (11) 
narancshéj-sárgáját (ll) 
mindegyikből 

ötven grammot . . . 50 

-~-.-..,.--,-,--------~--~--·---·······-·-
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elmállott szénsavas natriumot 

Áztasd 
tíz gra1111noí 10 

szeszes fahéjvízben 
ezer gra111n1ban 1000 

6 napig. 
A kész festvény súlya 

legyen. 
ezer gra111n1. . . 1000 

Vöröses-barna színii, tiszta és iitlátszó, fahéjízii, igen keserű 

szeszes folyadék. Kémhal<ísa lúgos. Fajsúlya 0·984-0·988. Száraz 
kivonattartalma legalább 2·6°/0 legyen. 

Tinctura aromatica. 
Illatos fesfl'ény. 

Végy: kasszia-fahéjat (Ili) 
tizenhat g-ran1111ot 

gyömbér-gyökértörzset (Ili) 
nyolc gran1111ot 

zedoaria-gyökértörzset 111) 
narancshéj-sárgáját (Ili) 
szegl'ííszeget (Ili) 
cardamomum-termést (Ili) 
mindegyikből 

áztasd 
hígított szeszben 

nég·y gra1111not. 

16 

s 

4 

kétszáz grammban. . . 200 
6 napig. 

A kész festvény súlya 
kétszáz gTan1rn . . . . 200 

legyen. 
Sötét vöröses-barna színii, tiszta és áfüitszó, igen illatos, 

fűszeres ízií szeszes folyadék. fajsúlya 0·894-0·898. Száraz kivo
nattartalma legalább 1 ·8°/0 legyen. 

Tinctura Aurantii. 
Narancshéjjesf:J•ény. 

Végy: narancshéj sárgáját (11) 
200 

áztasd 
kétszáz gra111111ot 

19'' 

1 

1 

1 

i ., 



292 

hígított szeszben 
ezer grammban . . . . 1000 

6 napig. 
A kész festvény súlya 

.. 1000 ezer gramm .. 
legyen. „ . . . .. 

Vöröses-sárga, tiszta és átlátszó, narancshei-szagu es 1zu 
szeszes folyadék. Fajsúlya 0·910-0·915. Száraz kivonattartalma 

legalább 5°/, legyen. 

Tinctura Aurantii pro syrupo. 
Sziruphoz pa/ó nara11cslzéj-fesfré11y. 

Végy: narancshéj sárgáját (V) 
..., ötszáz gra1n111ot . . . . . 500 

nedvesítsd át 
hígított szeszszel 

háro111száz gran1111al . . . 
a percolatio szabályai szerint hígí-

300 

és készíts belőle 
tolt szeszszel 

ezer gramm. . . . . . . 1 OOO 
festvényt. 

Vöröses-sárga színií, erősen narancshéj-ízű és szagú szeszes 
folyadék. Fajsúlya 0·950-0'960. Száraz kivonat-tartalma legalább 
15°;0 legyen. 

Színig megtöltött palackokban tartsd. 

~;~ Tinctura Beliadonnae. 
N ad ragu!yalevél-festvény. 
(Formula irztemationalis,J 

Végy: nadragulya-levelet (lll) 
ötven gra111111ot 

Nedvesítsd át 
hígított szeszszel 

húsz grammal. . . . 
a percolatio szabályai szerint hígított és készíts belőle 

szeszszel 

50 

20 

ötszáz gra111111 . . . 500 
festvényt. 

Készítésekor sötétzöld, később zöldes-barna szinti, tiszta és 
átlátszó; nadragulyalevél-szagú szeszes folyadék. 
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Fajsúlya 0·900-0·904. Száraz kivonattartalma legalább 2'5'/o 
legyen. 

A 10 gramm festvény bepárologtatásakor nyert száraz mara
dékot oldjad 10 köbcentimeter forró lepárolt vízben. Szűrd meg 
az oldatot papiroson s osszad két egyenlő részre. Az egyik rész
letet rázogasd kisebb választó-tölcsérben 10 köbcentimeter aether
rel s öntsd a megtisztult aetheres folyadékot kémlőcsőbe. Tégy 
hozzá 10 köbcentimeter lepárolt vizet, egy csepp 10'/0-os ammonia
oldatot s rázd össze. Az aethertől elválasztott vizes folya
dék kékes-zöld színben fluoreskál. A másik részletet rázogasd 
2 percig kisebb választó-tölcsérben 10 köbcen timeter aetherrel és 
10 csepp 10°. 0 -os ammonia-oldattal. A megtisztult aetheres folya
dékot párologtasd porcellán-csészében szárazra s a maradékot 
nedvesítsd meg néhány csepp füstölgő salétromsavval s párolog
tascl újból szárazra. Ha a meleg maradékhoz néhány csepp sze
szes kálilúgot cseppentesz, sötét ibolyavörös színűre változik. 

' -·-' 

Legnagyobb egyes adagja: l '0 
Legnagyobb napi adagja: 3·0 

Tinctura Cannabis lndicae. 
/11 di a i kend l'!jii jicsl J'ény. 

Végy: indiai kenderfüvet (lV) 

Nedvesítsd át 
hígított szeszszel 

ötven grarn1not . . 50 

harminc gra1n1nal . . 30 
és készíts belőle a percolatio szabályai szerint hígí-
tott szeszszel 

ötszáz gramm. . . 500 
festvényt. 

Zöldes-barna színli, tiszta és átlátszó, kenderfli-szagú szeszes 
folyadék. Fajsúlya 0.898-0·902. Száraz kivonattartalma legalfüb 
2°/0 legyen . 

Sötétszínű üvegben tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: l '0 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 4'0 gra111111. 

1 

1 
11 
"I 
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-!~ Tinctura Cantharidum. 
' 

J(őrisbogárjestvé11y. 

(Formula i11tcmalio11alis.) 

Végy: kőrisbogár-port (V) 
ötven grammot 50 

Nedvesítsd át, tágasabb parcellán-mozsárban törővel 

dörzsölve, 
hígított szeszszel 

hanninc gran1111al . 30 
és készíts belőle a percolatio szabályai szerint, hígított 
szeszszel 

ötszüz gran1n1. . .. 500 

festvényt. 
Vöröses-barna színü, tiszta és átlátszó szeszes folyadék. 

Egyenlő térfogat vízzel elegyítve megtejesedik s felmelegítve a 
kőrisbogár undorító szagát árasztja. fajsúlya O·S95--0·900. Szá
raz kivonattartalma legalább 2°, 0 legyen. 

Sötétszínlí üvegben, óvato~an tartsd. 
Legnag·yobb egyes adagja: 0·5 gra111111. 
Leg·nag·yobb napi adagja: 1 ·5 gTan1m. 

Tinctura Capsici. 
Paprikajestvá1y. 

Végy: paprika-port (iV) 

Nedvesítsd át 
hígított szeszszel 

ötven gra111rnot . 50 

harminc grammal . . . 30 
és készíts belőle a percolatio szabályai szerint, hígított 
szeszszel 

ötszüz gTa1nm. . . . . 500 
festvényt. 

Narancs-vörös szmu, kezdetben kissé homályos, később 
tiszta és átlátszó, paprika-szagú, igen csípős és égető ízű szeszes 
folyadék. fajsúlya 0·900-0·905. Száraz kivonattartalma legalább 
3°i 0 leg·yen. 

Tinctura Castorei. 
C a sto re11111 /esl vény. 

Végy: felaprított castoreumot 
húsz gra1nmot. . . . 20 

áztasd 
hígított szeszben 

száz gTan1111 ban ." 100 
6 napig. 

Sztírd le a folyadékot s mérd meg súlyát, az oldatlan 
castoreumot pedig áztasd újból annyi 
hígított szeszben, 
amennyi a megszürt folyadék eredeti súlyából még 
hí ünyzík. 2 óra múlva szűrd ezt a folyadékot is ugyan
azon szűrőn az első részlethez. 

Az egyesített folyadék súlya 
száz gra1nn1. . . . . 100 

leg·yen. 
Vöröses~barna színlí, tiszta és ütlátszó, erősen castoreu111-

szagú szeszes folyadék. Vízzel elegyítve megzavarosodik. Faj
súlya 0·900-0·905. Száraz kivonattartalma legalább 9° 0 legyen. 

Tinctura Chamomillae. 
Székjií:feslvény. 

Végy: székfű-virágot 
kétszáz grammot . . . 200 

Aztasd 
hígított szeszben 

ezer grammban . . . . 1000 
6 napig. 

A kész festvény súlya 
ezer gramm ..... 1000 

legyen. 
Zöldes-barna színű, tiszta és átlátszó, székfiivirág-szagú és ízlí 

szeszes folyadék. fajsúlya O·Q00-0·905. Száraz kívonattartalma 
legalább 3·5% legyen. 

1 

1 
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·f~ Tinctura Cantharidum. 
J(örisbogár:fesfré11y. 

(Formula i11tcmatio11alis.) 

Végy: kőrisbogár-port (V) 
ötven grammot . . . . 50 

Nedvesítsd át, tágasabb porcellán-mozsárban törövel 
dörzsölve, 
hígított szeszszeí 

hanninc gra111111al • . . 30 
és készíts belőle a percolatio szabályai szerint, hígított 
szeszszel 

ötsztiz gran1111. . .. 500 
festvényt. 

Vöröses-barna szín(í, tiszta és átlátszó szeszes folyadék. 
Egyenlő térfogat vízzel elegyítve megtejesedik s felmelegítve a 
kőrisbogár undorító szagát árasztja. Fajsúlya o·S95--0·900. Sz<í
raz kivonatiartalma legalább 2'. 0 legyen. 

Sötétszín(i üvegben, óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja : 0·5 gramm. 
Leg·nagyobb napi adagja: 1 ·5 gra111n1. 

Tinctura Capsici. 
Paprika:fesfioény. 

Végy: paprika-port 1lV) 

Nedvesítsd át 
hígított szeszszel 

ötven grammot . 50 

harminc grammal . . . 30 
és készíts belőle a percolatio szabályai szerint, hígított 
szeszszel 

ötszáz gramm. . . . . 500 
festvényt. 

Narancs-vörös szmu, kezdetben kissé homályos, később 

tiszta és átlátszó, paprika-szagú, igen csípős és égető ízű szeszes 
folyadék. Fajsúlya 0·900-0·905. Sz<íraz kivonattartalma legalább 
3°: 0 legyen. 

, 
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Tinctura Castorei. 
Ca storca 111:frstvé11y. 

Végy: felaprított castoreumot 
húsz grammot. . . . 20 

áztasd 
hígított sz eszben 

száz gran1111ban . 100 
6 napig. 

Szúrd le a folyadékot s mérd meg súlyát, az oldatlan 
castoreumot pedig áztasd újból annyi 
hígított szeszben, 
amennyi a megsz(irt folyadék eredeti súlyából még 
hiányzik. 2 óra múlva szűrd ezt a folyadékot is ugyan
azon szűrön az első részlethez. 

Az egyesített folyadék súlya 
száz gTam 111 . • • . . 100 

legyen. 
Vöröses-barna színű, tiszta és átlátszó, erősen castoreu111-

szagú szeszes folyadék. Vízzel elegyítve megzavarosodik. Faj
súlya 0·900-0'905. Száraz kivonattartalma legalább 9° 0 legyen. 

Tinctura Chamomillae. 
Szé1'fli:festvé11,1'. 

Végy: székfíí-virágot 
kétszáz grammot . . . 200 

Aztasd 
hígított szeszben 

ezer grammban . . . . 1 OOO 
6 napig·. 

A kész festvény súlya 
ezer gramm . . . . . 1000 

legyen. 
Zöldes-barna színű, tiszta és átlátszó, székfüvirág-szagú és ízií 

szeszes folyadék. Fajsúlya 0·900--0·905. Száraz kivonattartalma 
legalább 3·5% legyen. 
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~:- Tinctura Cantharidurn. 
f(óí·isbogárjesfl'éizy. 

(Farm a/a in temational is.) 

Végy: kőrisbogár-port (V) 
ötven grammot . . . . 50 

Nedvesítsd át, t<igasabb porceli<ín-mozsárban törővel 

dörzsölve, 
hígított szeszszeí 

harminc grammal . 30 
és készíts belőle a percolatio szabályai szerint, hígított 
szeszszel 

ötszáz gramm. . 500 
festvényt. 

Vöröses-barna színű, tiszta és átlfüszó szeszes folyadék. 
Egyenlő térfogat vízzel elegyítve megtejesedik s felmelegítve a 
kőrisbogár undorító szag<ít árasztja. Fajsúlya o·S95--0·900. Sz<í
raz kivonattartalma legalább 2°,, legyen. 

Sötétszínií üvegben, óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·5 gra111111. 

Leg·nag·yobb napi adagja: 1 ·5 gra111111. 

Tinctura Capsici. 
Paprikajesfl'ázy. 

Végy: paprika-port !IV) 

Nedvesítsd fü 
hígított szeszszel 

ötven gra1111not . 50 

harminc grammal . . . 30 
és készíts belőle a percolatio szabályai szerint, hígított 
szeszszel 

ötszáz gTa111m. . . . 500 
festvényt. 

Narancs-vörös szmu, kezdetben kissé homályos, később 

tiszta és átlátszó, paprika-szagú, igen csípős és égető ízű szeszes 
folyadék. Fajsúlya 0'900-0·905. Sz<iraz kivonattartalma legalább 
3°/ 0 legyen. 

, 

Tinctura Castorei. 
Ca storea m:frstvé11y. 

Végy: felaprított castoreumot 
húsz grammot. 

áztasd 
hígított szeszben 

száz gran1111 ban . 
6 napig._ 

Sziird le a folyadékot s mérd meg súlyát, az oldatlan 
castoreumot pedig áztasd újból annyi 
hígított szeszben, 
amennyi a megsziirt folyadék eredeti súlyából még 
hí ányzik. 2 óra múlva szűrd ezt a folyadékot is ugyan
azon szűrőn az első részlethez. 

Az egyesített folyadék súlya 
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20 

100 

száz gra1nn1. . . . . 100 
leg·yen. 

Vöröses~barna színű, tiszta és átlátszó, erősen casloreu1n
szagú szeszes folyadék. Vízzel elegyítve megzavarosodik. Faj
súlya 0·900-0·905. Száraz kivonattartalma legalább 9° , legyen. 

Tinctura Charnornillae. 
Sz i'/(ffí:fest l'éiz, I'. 

Végy: székfíí-virágot 
kétszáz gran1111ot 200 

Aztasd 
hígított szeszben 

ezer grammban . . . . 1 OOO 
6 napig. 

A kész festvény súlya 
ezer gramm ..... 1000 

legyen. 
Zöldes-barna színű, tiszta és átlátszó, székfűvirág-szagú és ízű 

szeszes folyadék. Fajsúlya o·900-0·905. Száraz kivonattartalma 
legalább 3·5'/o legyen. 
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Tinctura Chinae. 
China:fest1'é!l)'. 

Végy: chinakéreg-port (lV) 

Áztasd 
száz gra1n111ot. 10(} 

hígított szeszben 
ötszáz grammban . 500, 

6 napig. 
A kész festvény súlya 

ötszáz gramm. 500 
legyen. 

Vörös-barna színű, tiszta és áti<ítszó, keserű és összehúzó 
JZU szeszes folyadék. Fajsúlya o·9J0-0·915. Száraz kivonattar
talma legaláiJb 5·5°/0 legyen. 

Ha a 10 gramm festvény bepárologtatásakor nyert száraz: 
kivonatot vízfürdőn 5 köbcentimeter vízzel melegíted, gyantás. 
maradék hátrahagyásával feloldódik. A !eszíírt tiszta és áfüítszó. 
oldatban kihüléskoí· vöröses-sárga csapadék keletkezik, mely mele
gítéskor újra feloldódik. 

Tinctura Chinae composita. 
Füszeres china:festrény. 

Végy: chinakérget (111) 
százötven gran1n1ot 150 

tárnics-gyökeret (11) 
ötven grammot . 50 

narancshéj-sárgáját (11) 
ötven gra111111ot . 50· 

és 
kasszia-fahéjat (111) 

huszonöt gramn1ot . . . 25-

Áztasd 
hígított szeszben 

ezer grammban. . . . . 1 OOO· 
6 napig. 

A kész fes tvény súlya 
ezer gramm . . . . . . 100(} 

legyen. 

297 

Sötét vörös-barna szín(í, tiszta és átlátszó, füszeres szagú„ 
összehúzó és keserű ízű szeszes folyadék. Fajsúlya 0·9I0-0·915. 
Vízzel elegyítve, erősen megzavarosodik. Száraz kivonattartalma 
legalább 5·5% legyen. 

A fííszeres china-festvény azonosságáról úgy győződj meg .. 
miként azt a china-festvény cikkelyben leírva találod. 

Tinctura Cinnamomi. 
Falzéjjest1'ó1y. 

Végy: kasszia-fahéjat (!V) 

Áztasd 
kétszáz gTamn1ot 200 

hígított szeszben 
ezer grarnmban . . . 1000 

6 napig. 
A kész festvény súlya 

ezer gramm . . . . 1000 
legyen. 

Sötét vöröses-barna színű, tiszta és átlátszó, fahéj-szagú és 
ízii szeszes folyadék. Fajsúlya 0·892-0·896. Száraz kivonattartalma 
legalább l '2 gramm legyen. 

~L Tinctura Colchici. • 
l(ikircsmag-festl'éi1y. 

(Formula intemationalis .. i 

Végy: érett idei kikircs-magot (IV) 
huszonöt gTarn111ot. . . . . 

Tedd kis percolatorba s önts reá annyi higított szeszt, 
hogy az a durva port befedje. 2 nap múlva nyisd meg 
a percolatort s készíts szab<íly szerint 

kétszázötven gTan1111 

festvényt. 

25, 

250 

Sárgás-barna színű 1 tiszta és ütlütszó, kcserü izli szeszes 
folyadék. Fajsúlya 0·901- 0·905. Sz<iraz kivonattartalma legalább 
3°í0 legyen. 

Oldjad a 10 gramm festvény bepárlásakor nyert száraz mara
dékot 5 köbcentimeter forró lepárolt vízben; az oldatot szűrd 
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kisebb választó-tölcsérbe és ha kihült, tégy hozzá 5 köbcenti
meter chloroformot s 10 cseDp 10°/o·Os ammonia-oldatot. Rázo
gasd a keveréket 2 percig, azután szúrd a megtisztult chloro
formos oldatot kisebb porcellán-csészébe s párologtasd szárazra. 
Tégy a kihült maradékhoz 5 csepp tömény kénsavat s egy 
szemecske kaliumnitrátot, mire a sárga folyadékban kékes-zöld, 
később ibolya-vörös színű sávok tlinnek fel. 

Évente újítsd meg. Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 1 ·5 gra1n111. 
Legnagyobb napi adagja: 5·0 gramm. 

~;- Tinctura Digitalis. 
Gy li szli nk e:f"eslvény. 

1Form11la infcmatio11a!is.) 

Végy: gyííszíínkelevél-port (IV) 

Nedvesítsd át 
hígított szeszszel 

ötven gran1n1ot . 

hanninc gTa1n111al 
s készíts belőle a percolatio szabályai szerint 
hígított szeszszel 

ötszüz gran1m. 
festvényt. 

50 

30 

500 

Készítésekor sötétzöld, később zöldes-barna színű, tiszta és 
átlátszó, sajátságos szagú, kesernyés íz(í szeszes folyadék. 
Fajsúlya 0"902-0·906. Száraz kivonattartalma legalább 3·5°1, 

legyen. 
Oldjad a 10 gramm festvény bepárlásakor nyert száraz kivo

natot 10 köbcentimeter forró lepárolt vízben, tégy az oldathoz 
rázogatva 5 csepp b<ízisos ólomacetát-oldatot és szűrd papiro
son kisebb választó-tölcsérbe. T ~gy a szüredékhez 10 köbcenti
meter chloroformot s rázd óvatosan a keveréket 2 percig. A meg
tisztult chloroformos oldatot párologtasd vízfürdőn szárazra s a 
maradékot oldjacl fel 3 köbcentimeter tömény ecetsavban, melyhez 
egy csepp egyszer szabdlyos ferrichloricl-oldatot tettél. Ha ezen 
ecetsavas folyadékot 2 köbcen timeter tömény kénsav fölé rétege-
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zecl, az érintkező felületen karminpiros gy(ír(i és e felett kékes
zöld színű sáv keletkezik. 

Sötétszínű üvegben, óvatosan tartsd. 
Legnagyobb eg·yes adagja: 1 ·5 gTa111111. 

Legnagyobb napi adagja: s·o gramm. 

Tinctura Gallarum. 
0 ubacs:fcst1•étz1·. 

Végy: gubacs-port (IV) 

Aztascl 
kétszáz gra111111ot 

hígított szeszben 
ezer gTa1111nban . 

3 napig·. 

200 

1000 

Vörös-barna színű, tiszta és átlátszó, igen összehúzó ízű 
szeszes folyadék, Vízzel elegyítve, nem zavarosodik meg. Faj
súlya 0"940-0"950. Száraz kivonattartalma legalább 10''1, legyen. 

Vizes oldata legy csepp festvény 10 köbcentimcter lepárolt 
vízben) egy csepp ferrichlorid-oldattól sötétkék színt ölt. Egy-két 
csepp festvény a glycerines gelatin-oldatban pelyhes zavaroso
dást okoz. 

Tinctura Gentianae. 
Tdrnics:fest11é"11;1 1• 

Végy: tárnics-gyökeret ill) 

Áztasd 
száz gra111111ot • . . 100 

hígított szeszben 
ötszáz gTamrnban .. 500 

6 napig. 
A kész festvény sülya 

ötszciz gTa111111. . 500 
legyen. 

Vörös-barna színű, tiszta és átlátszó, tárnics-gyökér szagú, 
Jgen keserli ízű szeszes folyadék. Fajsúlya 0·9JS-0·922. 

Száraz kivonattartalma legalább 7°. u legyen. 
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-l· Tinctura lpecacuanhae. 
f peca ma 11 fi a~festrény. 

(Formula intemationalis..í 

Végy: ipecacuanha-gyökér-port (Vi 
ötven grammot. 

Nedvesítsd át 
50 

hígított szeszszel 
huszonöt grammal 2S 

és készíts belőle a percolatio szabályai szerint 
hígított szeszszel 

ötszáz gramm . . 500 
festvényt. 

Vöröses-barna színű, tiszta és áfüítszó, dohos ízli szeszes 
folyadék. Fajsúlya 0·895-0'900. 

Az ipecacuanha-gyökér a!kaloidáiból 0'2'/o-ot tartalmazzon, 
a111iről a következőleg győződj 111eg: 

Párologtass be 32 gramm ipecacuanha-festvényt vízfürdőn 
Erlenmeyer-lombikban 10 grammra. Tégy a kihült maradékhoz 
60 gramm aethert és 2·5 köbcentimeter 1 O'/o-os ammonia-oldatot, 
azután z~írd jól el a lombikot és rázd 1

1., óráig folytonosan és 
erősen. \, óra múlva szúrj le a megtisztult aetberes folyadékból 
45 grammot ( = 24 gramm festvény) jenai üvegből készült 200 
köbcenti1neteres dugós lo111bikba s a továbbiakban tégy úgy, 
miként azt a nadragulya-kivonatmíl leírva találod; a iizednormal 
sósavas oldat telítésére 7·9 köbcentimeternél nem kevesebb és 
S·J köbcentimeternél nem több tizednormal nátronlúgot szabad 
elhasználnod. (1 köbcentimeter tizednormal sósav = 0'0241 gm. 
emetin, cephaelin.) 

Ha a festvény 0"2% alkaloidánál többet tartalmazna, hígítsd 
annyi hígított szeszszel, hogy alkaloida-tartalma 0·2°., legyen. 

Óvatosan tartsd. 

-l· Tinctura Jodi. 
So/11/io Jodi spirituosa. Jodfestvény. 

1 Farm ula i11 tematio11alis.) 

Végy: porrá dörzsölt jodot 
húsz gra111111ot. 

Oldjad jól záró palackban rázogatva 

20 

, 
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legtöményebb szeszben 
száznyolcvan grammban . . . 180 

Sötét vörös-barna színű, tiszta és átlátszó, jodszagú szeszes 
folyadék. Fajsúlya o·SS0--0·890. Vízbe cseppentve, jodot választ 
ki s a vízzel összerázott chloroform sötét ibolyaszín! ölt. 0·50 
gramm jodfestvény a vízfürdő hőmérsékletén elpárologtatva, ne 
hagyjon mérhető maradékot. 

Oldj o·so gramm jodkaliurnot lombikban foglalt 10 köb
ceniimeter lep<irolt vízben. Mérj az oldathoz pontosan 2·1 gramm 
jod-festvényt és 50 köbcentimeter lepárolt vizet, azul<ín csepegtess 
a folyadékhoz annyi tizednonnal natriumthiosulfat-oldatot, hogy 
a folyadék éppen elszíntelenecljék. Az elhaszn<ilt tizednormal nat
rium thiosulfat-oldat köbcentimetereinek száma le"al<ibb 9, elé 

" 10-nél több ne legyen. 
Sötét szinti üvegben, hiivös helyen, óvatosan tartsd. 

Legnag·yobb egyes adagja belsőleg: 0·2 gramn1. 
Legnagyobb napi adagja belsőleg: 1 ·o gramn1. 

-!· Tinctura Lobeliae. 
Lo be! i a-(l'sf l'l'llJ" 

(Form 11 la i11fcmaf io11a fis. i 

Végy: lobelia-füvet (lV) 

Nedvesítsd át 
hígított szeszszel 

ötven gra111n1ot 50 

hanninc gra1n1nal 30 
és készíts belőle a percolatio szabályai szerint 
hígított szeszszel 

ötszáz gramm. . 500 
festvényt. 

Zöldes-barna színii, tiszta és áílátszó szeszes folyadék. Faj
stílya O·S95--0·900. Száraz kivonattartalma legalább J ·8°/, legyen. 

Sötét színlí üvegben, óvatosan tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 1 ·o gra111111. 

Legnagyobb napi adagja: J·O gram111. 

··~1 
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Tinctura malatis Ferri. 
Vasas alma-fcstvé11y. 

Végy: vasas alma-kivonatot 
annyit, hogy 
szeszes fahéjvízben 
oldva és azzal 

ezer grammra . 1000 
kiegészítve, a kész fes !vény 100 súlyrészében 0·5 
súlyrész vasat tartalmazzon. 

Vékony rétegben zöldes-barna színű, édeskés fahéj- s csak 
enyhén vasízű folyadék. Vízzel minden anínyban elegyíthető zava- · 
rosodás ndkül. 2 csepp festvényből és 10 köbcentimeter vízből 
készült s egy-két csepp sósavval megsavanyított oldat egy 
csepp ferri-, valamint egy csepp ferrocyankalium-oldattól megkékül. 
Mérj 10 gramm festvényt tágasabb porcellán-tégelybe s párolog
tasd vízfürdőn szárazra. A maradékot vizsgáld meg úgy, miként 
azt a vasas alma-kivonatnál leírva tahílod. A kivált jod elszínte
lenítésére s·s-9·0 köbcentimeter tizeclnormal nalriumthiosulfat
olclatot kell clhasználnocl. 

Színig megtöltött kisebb palackokban tartsd el. 

-L Tinctura nucis vomicae. 
' Tinctura Sttyclwi. Ebvészmag-festi>ény. 

(Formula intemationalis.) 

Végy: ebvészmag-port (V) 

Nedvesítse! át 
hígított szeszszel 

száz grammot. 100 

ötven grammal . . . 50 
és készíts belőle a percolatio szabályai szerint a szük
séges mennyiségli 
hígított szeszszel 

ezer gTan11n. . . . . 1 OOO 
festvényt. 

Barmís-sárga színií, tiszta és átlátszó szeszes folyadék. Faj
súlya O·S96-0·900. Ha 5 csepp festvényt 2 köbcentimeter vízzel 
és egy csepp hígított kénsavval vízfürdőn bepárologtatsz, a maradék 

......... ---------------~~~·-··· -,,... )':i~l 
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ibolyavörös színt ölt, mely néhány csepp víz hozzáadlíSlÍra eltűnik, 
de ha a víz elplírolgott, újra előtünik. Az ebvészmag alkaloidáiból 
0·25°, 0-ot tartalmazzon, an1iről következőleg· győződj 111eg·: 

Párologtass be 30 gramm festvényt vízfürdőn Erlenmeyer
lombikban 10 grammra. Tégy a kihült folyadékhoz 40 gramm 
aethert, 20 gramm chlorofonnot és 3 köbcentimeter 10° 0-os 
ammonia-oldatot, azután zárd el jól a lombikot s rázd ' , óráig 
folytonosan és erősen. 1 , óra múlva sziírj le a megtisztúlt aether
chloroformos oldatból 50 grammot (= 25 gramm festvény) jenai 
üvegből készült 200 köbcentimeteres dugós lombikba s a továb
biakban tégy úgy, rniként azt a naclragulyalevél-kivonatnül leírva 
találod. A tizednormal sósavas oldat telítésére s·2 köbcentimeternél 
nem kevesebb és S·J köbcentimeternél nem löbb tizednormal 
nátronlúgot szabad elhasználnoc!. (1 köbcentimeter tizednormal 
sósav = o·036 Í· gra111111 strychnin, brucin.) 

Az alkaloidok 1neg·hatürozásüból az első lo111bikban n1araclt 
aether-chloroformos oldatnak 5--5 köbcentimeternyi próbái az 
ebvészmag-kivonatnál leírt kémhatásokat mutassák. 

Ha a festvény 0·25° 0 alkaloidánál többet tartalmazna, hígítsd 
annyi híg·ított szeszszel, ·hogy alkaloida-tartalma 0·25u 0 legyen. 

Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 1 ·o. 
Legnagyobb napi adagja: 2·0. 

-:~ Tinctura Opii. 
Ópi11111-fcsti>ény. 

1For111ula infrmationalis.) 

Végy: ópium-port (V) 
száz gra111111ot. 

Áztasd 
hígított szeszben 

100 

kilencszázötven grammban . . • 950 
3 nap múlva sziírd meg a folyadékot vászonszöve-

ten, a maradékot sajlold ki s a hígított szeszszel 
ezer grammra. . 1000 

kiegészített és az ülepítés folytán meglisztúlt festvényt 
szűrd meg papíroson. 

'! 
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Vörös-barna színű, tiszta és átlátszó, ópium-szagú szeszes 
folyadék, mely egyenlő térfogatú hígított szeszszel elegyítve, nem 

zavarosodik meg. 
1 'lo morphin t tartalmazzon, amiről következőleg győződj meg: 
Párologtass be vízfürdőn tágasabb és megmért üvegcsészében 

50 gramm ópium-festvényt 15 grammra. Hígítsd a maradékot 
annyi lepárolt vízzel, hogy a csésze tartalma 38 gramm legyen 
s tégy hozzá óvatosan elegyítve 2 gramm közelítőleg norma] 
ammonia-olclatot. Sziirj le a folyadékból azonnal 32 grammot 
(=' 40 gramm festvény) 75 köbcentimeteres megmért Erlenmeyer
lombikba s a továbbiakban tégy úgy, miként azt az ópium-kivonat
nál leírva találod. A lombikban levő s állandó súlyig szárított 
morphin mennyisége 0·3S-0·40 gramm legyen. 

Ha a leválasztott morphin mennyisége a 0·4 grammot meg
haladná, tégy az opium-festvényhez annyi hígított szeszt, hogy 
a festvény pontosan l ''/0 morphint tartalmazzon. 

Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: 1 ·5 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 5'0 gramm. 

-l~ Tinctura Opii crocata. 
SájiYínyos ó11iam:festvét1y. 

1 Formula in fl'ma tional is.) 

Végy: ópium-port (V) 

sáfrányt 
ötven gran1n1ot . 

huszonöt gra1nn1ot 
Aztasd 

szeszes fahéjvízben 

50 

kétszázötven grammban . . . 250 
és 
hígított szeszben 

kétszüzötven grar11111ban . . 
3 nap 111úlva szlircl n1eg a folyadékot vászonszöve

ten, a maradékot sajtold ki és az ugyanolyan össze

250 

iétcllí folyadékkal 
ötszáz grammra. . 500 

kiegészített s az ülepítés folytán megtisztult festvényt 
szúrd n1eg· papiroson. 
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Vörösbarna, vékony rétegben narancsvoros szmu, sáfrány
és fahéj-szagú, tiszta és átlátszó szeszes folyadék. 

2 köbcentimeter festvény 5-ö csepp vízzel elegyítve, erősen 
megzavarosodik, egy cseppje pedig parcellán-lemezen egy csepp 
tömény kénsavval elegyítve, gyorsan eltűnő sötétkék színt ölt. 
1°/o morphint tartalmazzon, amiről oly módon győződj meg, 
miként azt az ópium-festvénynél leírva találod. 

Ha a festvény 1°/0 morphinnál többet tartalmazna, hígítsd 
egyenlő súlyrész szeszes fahéjvízből és hígított szeszből készített 
folyadékkal annyira, hogy morphin-tartalma pontosan 1°/, legyen. 

Kisebb, színig megtöltött, sötétszínű palackokban, óvato
san tartsd. 

Legnagyobb egyes adagja: 1 ·5 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 5·0 gramm. 

Tinctura Ratanhiae. 
Rata11/zia-jesfl'é11v. 

Végy: ratanhia-gyökeret (Ili) 

Aztasd 
száz grammot. . 

hígított szeszben 
ötszáz grammban . 

3 napig. 
A kisajtolt és papiroson megszűrt folyadék súlya 

legyen. 
ötszáz gramm. . . 

100 

500 

500 

Sötét vörös-barna színű, összehúzó 1zu szeszes folyadék 
hígított szeszszel minden arányban változás nélkül elegyíthető, de víz
zel hígítva, erősen megzavarosodik. Fajsúlya 0·9J0-0·920. 100 súly
rész festvény legalább 4·5 súlyrész száraz kivonatoi tartalmazzon. 

20 csepp ratanhia-festvényböl és 20 köbcentimeter vízből 

készített oldat a ratanhia-kivonatnál leírt kémhal<ísokat mutassa. 

Tinctura Rhei vinosa. 
Tinctura Rlzci Darelii. Boros r!zabarbara-fesfl>ény. 

Végy: felaprított rheum-gyökértörzset 
kétszáz grammot. 

narancshéj sárgáját (II.) 
negyven grainmot 

200 

40 
20 
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kardamomum-termést 
tíz grammot. 

Áztasd 
tokaji asszuborban 

ezernyolcszáz grammban 
6 napig, 
azután sajtold ki s az ülepítés folytán megtisztult, 
papiroson megszűrt és asszuborral 

ezernyolcszáz grammra . 
kiegészítve, a szüredékben oldj rázogatva 
cukrot (lll) 

kétszáz grammot. . . 
Ha szükséges, szűrd meg újból. 

10 

. 1800 

. 1800 

200 

Vöröses-barna színű, tiszta és átlátszó, fűszeres szagú, édes, 
később kissé fanyar és kesernyés íz(i folyadék. Vízzel elegyítve 
megzavarosodik. 

Párologtasd a festvény öt grammos próbáját porcellán-csé
szében vízfürdőn térfogatának felére, a maradékot hígítsd 3 köb
centimeter vízzel és szűrd a folyadékot kisebb választó-tölcsérbe, 
azután vizsgáld meg úgy, miként azt a folyékony sagrada-kivo
natnál leírva találod. Az összerázás után az ammonias folyadék
nak élénk cseresznyevörös színt kell öltenie. 

-l~ -L Tinctura Strophanthi. 
i i 

Stro p!tant h 11 s-festi' ény. 
(Formula intemationalis.) 

Végy strophanthus-magot 
száz grammot 

Szárítsd meg 30° hőmérséken és törd porrá (lV). Töltsd 
a port lazán kisebb percolatorba s készíts belőle 
hígított szeszszel 

100 

a percolatio szabályai szerint 
ezer gramm . . . . l OOO 

festvényt. 
Készítésekor zöldes-sárga, később barnás-sárga színű, tiszta 

és átlátszó, igen keserű ízű szeszes folyadék, mely alacsonyabb 
hőmérséken megzavarosodik, vízzel elegyítve pedig megtejesedik. 
Néhány cseppje szűrőpapiroson elpárologtatva, dohos, később avas 
szagot áraszt. Fajsúlya 0-895-0·898. Száraz kivonat-tartalma 
legalább 2°/0 legyen. 
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PárÓlogtass be ~gy csepp stropharitlius-festvényt óraüvegen 
óvatosan szárazra s tégy a maradékhoz egy csepp olyan kénsavat, 
melyet 8 súlyrész tömény kénsavból és 2 súlyrész vízből készí
:tettél; a maradéknak sötétzöld színűvé kell válnia . 

Igen óvatosan tartsd. 
Legnagyobb egyes adagja: o·s. 
Legnagyobb napi adagja: 2·0. 

Tinctura Valerianae aetherea. 
Aethercs gyökönke-festl'ény. 

Végy: gyökönke-gyökér-port (lV) 

Áztasd 
ötven grammot . 

aetheres szeszben 

50 

kétszázötven grammban . . . 250 
6 napig. 

Szíírd meg a folyadékot kisajtolás nélkül, letakart töl
csérben és a maradékot mosd ki annyi aetheres szesz
szel, hogy a kész festvény súlya 

kétszázötven gramm. . . . 250 
legyen. 

A gyökönke-festvény készítésekor sárgás-barna, később 
vöröses-barna, átható gyökönke-gyökér- és aetherszagú szeszes 
folyadék. Fajsúlya 0·815-820. Száraz kivonattartalma legalább 
l;l 0_ 0 legyen. 

10 köbcentimeter gyökönke-festvény az aether-kémlőcsőben 
10 köbcentimeter chlorcalcium-oldattal összerázva, a megtisztulás 
uhín 2·7 köbcentimeter aethert válasszon ki. 

Kisebb, színig megtöltött üvegekben tartsd. 

-l~ Tinctura Veratri. 
Zdszpa-fes!Pény. 

Végy: zászpa-gyökértörzs-port 

Nedvesítsd át óvatosan 
hígított szeszszel 

huszonöt grammot . 25 

tizenöt grammal . • . 15 
20''' 
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és készíts belőle a percolatio szabályai szerint hígí-
!ott szeszszel 

kétszázötven gramm . 250 
festvényt. 

Vöröses-barna szmu, tiszta és átlátszó szeszes folyadék. 
Fajsúlya o·S96-0'900. Száraz kivonattartalma legalább 1 ·6°/,. 
legyen. 

Párologtass 10 gramm zászpa-festvényt, melyet két-három 
csepp hígított sósavval megsavanyítottál, vízfürdőn 3 grammra. Tégy 
a maradékhoz 7 köbcentimeter vizet és sziird a folyadékot kisebb 
választó-tölcsérbe. Mérj a tölcsérbe 5 köbcentimeter aethert, 
o·s köbcentimeter 10°, 0-os ammonia-oldatot s miután a tölcsért 
elzártad, rázd össze néhányszor óvatosan a folyadékot. A meg· 
tisztult aetheres folyadékot szűrd kis gyapot-pamaton át kis lom· 
bikba s a visszamaradt vizes folyadékot rázd össze újból 5 köb
centimeter aetherrel. Tégy az egyesített aetheres folyadékhoz 
1 gramm elmállott kénsavas natriumot, rázd azzal össze, azután 
öntsd a folyadékot kis üvegcsészébe s párologtasd vízfürdőn 
szárazra. Ha a fehér színű maradékra egy köbcentimeter leg-· 
töményebb sósavat öntesz, a folyadék rózsaszínt ölt, néhány óra 
mulva pedig szennyes rózsaszíniívé válik. 

Legnagyobb egyes adagja: 1·0 gramm. 
Legnagyobb napi adagja: 3·0 gramm. 

Tragacantha. 
Tragant~n1ézga. 

Kisázsiai Astragalus-fajok (Leguminosac) törzséből bemetszé
sek után kifolyó s megmerevedett mézgás anyag. Lemezes, taréj
vagy sarló-alakú, lapos, 1-3 mm. vastag s körülbelül 5 mm. széles, 
fehér, szarúszerű, áttetsző, színtelen vagy kissé sárgás, rétegze
tességet mutató, szagtalan, mézgás ízű darabok, melyek nehezen 
törhetők porrá. Pora fehér és 50 r. vízzel tiszta nyákos oldatot 
ad, mely nátronlúggal melegítve megsárgul, jodtincturával kékes 
színííre festődik. Ha ezen jóddal kékre festődött folyadékot hígí
tod s megsziíröd, a szűredék színtelen legyen. 

-----~-------,-------------·--·-
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Trifolii fibrini folia. 
Vidraelecke-le11elek. Vidraffí-le11elek. 

A Menyanthes trifoliata L. (Oentianaceae) árkokban, vize· 
nyős réteken, az Alföldet kivéve szórványosan hazánkban is 
mindenütt előforduló évelő-növény hármasával ujjasan összetett 
levelei mintegy 10 cm. hosszú és 5 mm. vastag, alapjukon hüvely
·szerüen megszélesedett nyélen ülnek; a levélkék ülők vagy 
kurtanyelűek, visszásan tojásalakúak vagy lándzsa-alakúak, hegye
sek, épek vagy enyhén hullámos szélüek, 3-10 cm. hosszúak, 
2-5 cm. szélesek, kopaszok, alul szürkés-zöldek, frissen husosak, 
igen keserű ízűek. 

Mikroskóppal vizsgálva, feltünők a mesophyllum nagy sejt· 
közi légjáratai: a pallisad-réteg 2-3 sejtsorból áll; az edény
nyalábok bicollateralis szerkezetűek; szájnyílások mindkét felüle
ten, de főleg alul, bőven találhatók; kristályokat, szőrképleteket 

nem látunk. A szárított levelek tartassanak. 

-!~ Trionalum. 
Trional, methylsuljonal. 

(C,H,. SO,),C(CH,)C,H, = 242·3. 

Színtelen és szagtalan, csillogó kristálykák. A sulfonalhoz 
nagyon hasonlít, reactiói is olyanok, mint a sulfonalé, de már 
76°-on olvad és feloldására 300 súlyrész víz elegendő. 

Tisztaságára vizsgáld meg úgy, mint a sulfonalt. 
Óvatosan tartsd. 

Legnagyobb napi adagja: 2·0 gramm. 

Unguenta. 
Kenőcsök. 

A kenőcsök készítésekor az emplastra e. fejezet 1-4 pont
jaiban foglalt általános és még a következő utasításokra ügyelj: 

1. A nagyobb mennyiségű hatószereket, az idézett 3-ik pont 
iigyelembe vételével, finom poralakban (Vl) szitálva keverd a 
folyékony alapanyaghoz, míg a kis mennyiségű, közömbös oldó
szerekben nehezen vagy éppen nem oldható hatószereket előbb 
<iz alapanyagnak megolvasztott kis részletével a legfinomabban 
-dörzsöld el. 
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A könnyen oldható hatqsz.ereke_t, lehetőleg tömény oldat 
alakjában, szintén aZ alapanyagnak megolvasztott kis részletével 
kell előbb elegyítened. 

, . 2. •Minden kenőcs tökéletesen egynemű legyen; . azokban 
sem összetapadt .porszemecskék, sem szabad szemrriel -látható 
folyadékcseppek; vagy az alapanyagból származó. göböcskék .. ne 
legyenek ·láthatók; ·· ' 

. A kész kenőcsöt, ha szükséges, sűrfí szöveten vag:ralkal-
mas. dörzsölőgépen újból átdörzsölheted, · .. · ·- • 

: : 3. A kenőcsöket kizárólag erre a célra használt edények
ben készítsd. 

4. A kenőcsöket hűvös helyen, mázas porcellán- vagy kő-
edényekben tartsd. . 

· 5. A megikrásodott kenőcsöket óvatosan megolvasztva, újból 
kihülésig keverd; a megavasodott kenőcsöt vesd el. 

Unguentum acidi borici. 
Bórsavas ke11ó'cs. 

Végy: kemény paraffint 
ötven gramrriot 50 

fehér . .viaszt 
ötven grammot · 50 

Olvaszd meg zománcos . fémüstben vízfürdőn s önts 
az elegyhez megmelegített 
sesam-olajat 

és 
glycerinben 

. háromszáz grammot 300 

hetvenöt grammban . . . 75 
melegítve feloldott 

· · ' bórsav"port (Vl) 
· ' .· · . huszonöt grammot. . · 25' 

" :l(everd a· kenőcsöt kihülésig. . 

.. 'rehér színű, csaknem szagtalan, egy'nernlí, lágy kenőcs. 
. ·.' I(émlőcsőben megolvasztott ·2 grammos próbájában fehér 

pp11a.fal(Ő .lik\lék ne' legyen látható. . . 
. ". '···" ;; „ 

Végy: 

Unguentum adipis tanai!. 
Oyapjuzsír-ke11ó'cs. 

vízmentes gyapjuzsírt 
száz gTammot 

elegyítsd előbb vízfürdőn melegítve 
lepárolt vízzel 

azután 
sesam-olajjal 

huszonöt grammal . ,• . 

. huszonöt grammal . 
. Sárgás.fehér színű, gyapjuzsír szagú, lágy kenőcs. 

Unguentum Cantharidum. 
Kó'risbogdr-lw1ó'cs. 

(Pro usu veteri11ario.) 

Végy: kőrisbogár-port (V) 
negyven grammot 

sesam·olajat 
hetven grammot . 

Melegítsd a keveréket vízfürdőn, letakart edényben, 6 óra 
hosszat, azután tégy hozzá 
felaprított sárga viaszt 

· · harminc grammot . 
Ha a viasz· feloldódott, vedd le a vízfürdőről a keve

réket s tégy hozzá 
megolvasztott terpentinben · 

negyven grammban 
gondosan eldörzsölt 
euphorbium-port (V) 

tíz grammot 
és keverd a kenőcsöt kihülésig. 

Zöldes-fekete színű kenőcs. 

U nguentum Cerussae. 
Ólomjehér-lm1ó'cs. 

Végy: ólomtapaszt 
száz gran1mot . 

Olvaszd meg zománcos fémüstben s tégy 
vaselint 

százötven grammot 

hozzá 

311 

100 

25 

40 

70 

30 

40 

10 

100 

150 



312 

disznózsírt 
négyszázötven grammot . . 450 

Szűrd a folyékony kenőcsöt megmelegített edénybe s 
tégy hozzá kevergetve, részletekben, átszitált 
bázisos ólomcarbonát-port VI 

háromszáz grammot . . 300 
Keverd a kenőcsöt kihülésig. 
Fehér színíi, csaknem szagtalan, egynemű kenőcs.Mérj lgramm 

kenőcsöt kémlőcsőbe s rázd össze 10 köbcentimeter aetherrel. A le
ülepített fehér porról öntsd le az aethert s vizsgáld meg a port úgy, 
miként azt a bázisos ólomcarbonátról szóló cikkelyben leírva találod. 

Unguentum diachylon Dr. Hebrae. 
Dr. Hebra kenöcse. 

Végy: ólomoxydot (VI) 
ötven grammot . 

Dörzsöld el tágasabb üstben 
lepárolt vízzel 

és tégy hozzá 
zsírt 

húsz grammal 

száz grammot . . . . . 
Főzd a keveréket vízfürdőn, kevergetve és az elpárolgó 

vizet pótolva mindaddig, míg a keverék vörös színe 
sárgás-fehérre változott. azután tégy hozzá 
vaselint 

száz gramn1ot 
Szürd meg és keverd kihülésig. 
A kihűlt kenőcshöz elegyíts 

lavandula-olajat 
két és fél grammot . . 

Sárgás-fehér színíi, lavandula-olaj szagú kenőcs. 
Kisebb tégelyekben tartsd. 

Unguentum emolliens. 
lágyító kenőcs. 

Végy: fehér viaszt 

cetaceumot 
húsz grammot . 

negyven grammot 

50 

20 

100 

100 

20 

40 

sesam-olajat 
százhatvan grammot . . . 

olvaszd össze vízfürdőn. 
A megszűrt kenőcsöt keverd kihülésig, végül elegyítsd 

rózsaolajjal 
egy cseppel . . . . . 

Fehér színű, kissé rózsaolaj szagú, lágy kenőcs. 

Unguentum Glycerini. 
Olyceri11-ke11őcs. 

Végy: tragant-port 
két grammot 

Dörzsöld el zománcos csészében foglalt 
tömény szeszben 

és tégy hozzá 
glycerint 

tíz grammban . . 
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löO 

1. 

2 

10 

kilencvennyolc grammot 
Főzd a keveréket vízfürdőn, folytonosan keverve 

ecrynemií és átlátszó lett. 

98 
addig, míg 

" 
Unguentum Hydrargyri. 

Higmzvo,s kenőcs. Sziirke kenőcs. 
(Formula internntionalis.) 

Végy: higanyt 
háromszáz grammot . . . . 

Dörzsöld el kis részletekben tágas porcellán-mozsár
ban megömlesztett 
vízmentes gyapjúzsírral 

száz grammal . . . . . . . 
úgy, hogy a higanyból csak akkor önts újabb. rész
letet a keverékhez, ha a korábban hozzákevert higany 
golyócskái szabad szemmel már nem láthatók. A le
mért higany teljes eloszlatása után tégy a keverékhez 
részletekben, gondosan eldörzsölve 
fehér viaszból 

ötven grammból . . . . · 

300 

100 

50 
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és 
disznózsírból 

ötszázötven grammból . . . 55(} 
.készített félig lehűtött elegyet. 

Keverd a kész kenőcsöt kihülésig. 
Kékes-szürke kenőcs, melyben higanygolyócskák szabad 

szemmel még erős világításnál sem láthatók. . 
Mérj 5 gramm higanykenőcsöt kisebb megmért Erlenmayer

lombikba és olvaszd meg enyhe melegen. Önts reá 10 köbcenti
meter aethert, zárd el a lombikot és rázogasd néhány percig, 
azután tedd félre, hogy a kivált higany teljesen leülepedjék. 
Öntsd le a megtisztult aetheres oldatot óvatosan a . higanyüJec 
dékről és ismételd meg e műveletet még három ízben 10-10, 
illetőleg 5 köbcentimeter aetherrel, végül szárítsd meg a lombikban 
maradt higanyt 50° hőmérséken. A lombikban lévő. higany súlya 
csaknem 1 ·5 gramm legyen. 

Unguentum l(alii jodati cum Jodo. 
.fodkaliamos jodkenó"cs. 

Végy: kaliumjodidot 
öt grammot 

oldjad 
lepárolt 'vízben 

öt grammban . . 
Tégy a dörzsölő-csészében foglalt oldathoz 

jodot 
. , . ötven centigrammot 

s ha a jod feloldódott, elegyíts az oldathoz részle-
tekben · . 

gyapjúzsír-.kenő.csöt 

_negyven grammot 
Vöröses-sárga kenőcs. 
A renc!elt mennyiséget has9nló arányban készítsd. 
Készen .ne tartsd, 

5 

5 

40 

Ha az orvos unguentum. jod~tum-ot vagy unguentum kalii 
jodati-t rendel, ezt a kenőcsöt szolgáltasd ki. 
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Unguentum Plumbi tannici. 
Csersavas ólom-kenó"cs. 

VéiS)1: csersavat 
egy súlyrész! 1 

dörzsöld üvegmozsárban 
bázisos ecetsavas ólomoldattal 

két súlyrészszel 2 
addig, míg az egyenletes pép ecgtsavszagot áraszt, 
azután elegyítsd részletekben · · ' 
vaselinnel 

. . . tizenhét siiiyrés~~zel : 17 
Sárgás színli, kissé· ecetsav-szagú, egynemű kenőcs. 
Rendeléskor készítsd. · · · 

Unguentum simplex. 
Egyszen7 kenőcs. 

Végy: fehér viaszt 
ötven grammot. . . . . 5(} 

Olvaszd meg vízfürdőn s tégy hozzá megolvasztott 
vaselint 

ötven grammot. 5(} 
és 
disznózsírt 

százötven grammot . . . 150· 
Keverd a kenőcsöt kihülésig. 

Csaknem fehér színli, kissé viasz-szagú, egynem(i kenőcs. 

Unguentum · sulfuratum. 
Kénes ke11ó'cs. 

Végy: sárga viaszt 
. ötven grammot. 

Olvaszd meg vízfürdőn s tégy hozzá 
disznózsírt 

. kétszázötven grammot 
és• apránkint, melegítéssel meglágyított · 

. n}"ers kli)iszappant 
háromszáz grammot 

50 

.. '250 

30(} 
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Keverd a kenőcsöt kihülésig, azután dörzsöld el e 
kenőcs kisebb részletével a leggondosabban a 
szállasztott kén bő! (V) 

százötven grammból 
és 
praecipitalt calciumcarbonatot 

150 

száz grammból. . . . . . . 100 
készített és átszitált keveréket. Végül, ha a kenőcs 
további részleteit is a keverékhez tetted, elegyíts 
hozzá 
bükkfakátrányt 

százötven grammot . . . . . 150 
, Sárgá:_-barna színű, kátrány-szagú kenőcs. A sárgás-barna 
€s egynemu alapanyagban finomul elosztott kátrány-cseppecskék 
láthatók. 

U nguentum Zinci oxydati. 
Zinkoxydos kenó'cs. 

Végy: fehér viaszt 
huszonöt grammot . . . . . . 

olvaszd meg vízfürdőn s tégy hozzá merrolvasztott 
vaselint "' 

kétszázhuszonöt grammot . . . 
és 
vízmentes gyapjuzsírt 

.. , kétszázhuszonöt grammot 
Szurd a folyekony kenőcsöt megmelegített edénybe 

s tégy hozzá részletekben, folytonosan kevergetve 
átszitált ' 
zinkoxydot 

225 

225 

huszonöt grammot . . . . . . 25 
Keverd a kenőcsöt kihülésig. 

, . Halványsárga színű, gyapjúzsír szagú, egynemű kenőcs. 
Meri 2 gramm kenőcsöt kémlőcsőbe s rázd össze 5 köbcenti
met;r aeth~rr~l és 5 köbcentimeter chloroformmal. A Ieüllepített 
iehe~ porrol o~tsd le a folyadékot s vizsgáld meg a port úgy, 
m1kent azt a Zmcum oxydatumról szóló cikkelyben leírva találod. 
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Uvae Ursi folia. 
Orvosi medveszőlő-levél. 

Az Arctostaphylos Uva Ursi Sprengel ( Arctostaphylos off
Wimmer et Orabowskii (Ericaceae) Északeurópa hegyes vidé
kein honos kis cserjének áprilistól juniusig gyűjtött levelei. 

A levelek 1·2-2 cm. hosszúak, o·S-1 cm. szélesek s mintegy 
0·5 cm.-nyi hosszú nyéllel bírnak, visszás tojás-alakúak vagy szé
lesen. lándsa-alakúak, örökzöldek, vastagok, bőrszerűek, merevek, 
épszélűek, végükön lekerekítettek, nyélbe keskenyedők, felső felüle
tük fényes, sötétzöld, kopasz s lemélyítetten hálósan erezett. 
fonákjuk halványzöld, alig fénylő s kevéssé kiemelkedő erezetű. 
Fiatal levelek néha pillásak. lzük összehúzó, keserű; szagtalanok. 

Mikroskóppal vizsgálva a leveleket, a kifelé megvastagodott 
falú epidermis-sejtek mindkét oldalon elég szabályosan sokszög
letűek és cuticularizáltak; szájnyílások, melyek oválisak, csupán 
csak a fonákon láthatók. A pallisad-réteg háromsoros s lefelé a dús 
és laza szivacsos parenchymával olvad össze. Az edénynyalábokat 
kisérő hosszúra nyúlt parenchyma-sejtek itt-ott egyes kristályokat 
zárnak magukba; a mellékereket alkotó nyalábokban háncs ros
tokat is láthatunk. 

A levelek vizes kivonata ferrosulfat-kristály kis darabjával 
lassan képződő violaszín (i csapadékot ad. 

Ne téveszd össze se a Vaccinium Vitis ldaea L. alul barnán 
pontozott, végén hegyes s felül nem lemélyitetten hálós erezetű, 
se a Vaccinium uliginosum L. nem börszerü, alul szürkés-zöld, se 
a Buxus sempervirens L. hegyén kicsípett s fölül nem lemélyí
tetten hálósan erezett, se az Arctostaphylos alpinus Sprengel 
világos-zöld, gyengén flirészelt szélű, se végre a Oaultheria pro
cumbens L. halványzöld s kifejezetten f(irészes leveleivel. 

Valerianae radix. 
O~Fökönke-gvökér. 

A Valeriana ofücinalis L (Valerianaceae) nálunk is és egész: 
Európában, valamint a mérsékelt égövi Ázsiában hegyes vidé
keken vadon előforduló, igen elterjedt, sőt Európában némely 
helyen már tenyésztett évelő növénynek gyökértörzse és gyökerei 

használtatnak. 
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A gyökértörzs 4-5 cm. hosszú, 2-3 cm. vastag, visszás 
tojásidomú, barna színű parával fedett, oldalt számos, mintegy 2. 
mm. vastag és egész 20 cm. hosszú, szürkebarna vagy barnás
sárga, hengeres, hoszant ráncos, el nem ágazó mellékgyökerekkel. 

A gyökértörzs keresztmetszetén gazdagon kifejlődött. belet 
találunk, melyet edénynyaláboknak tág köre vesz körül; a kes
keny másodlagos kérget a vastagabb elsődleges kéregtől sárrrás 
endodermis választja el. A mellékgyökerek fehér kéregrésze né~y
szer vastagabb, mint a csekély farész. A gyökérzet szaaát ·adó 
i!ló_ olajat az epidermis alatti egysoros, vékonyfalú, nagy ;ejtekből 
allo hypoderma tartalmazza, melynek sejteiben néha nem olaj
cseppek, hanem apró és színtelen kristály-prizmácskák láthatók. 
Másutt kristályokat sehol sem találunk, míg keményítő-szemecskék 
a parenchymában mindenütt láthatók. 

A frissen ásott gyökérnek szaga nincsen; sajátságos kelle
metlen szaga szárítás közben keletkezik. Jze édeses-keserií, aromás. 

Legalább 15'/o szeszes kivonatot adjon. 
Jól zárt edényben tartsd. 

Vaseiinum cum acido borico. 
Bórsa11as 11aselin. 

Végy: vaselint 
kilencven grammot 90 

olvaszd meg vízfürdőn s szitálj belé 
bórsav-port (Vl) 

tíz grammot 10 
Keverd kihülésig. 
10°/0 bórsavat tartalmaz. 

Vaselinum flavum. 
Sárga l'aselirt. 

A nyers petroleumból készült, áttetsző, sáraa színű kissé 
nyúlós, !<így kenőcsállományú, szagtalan anyag. Fajsdlya o·s6'-o·ss. 
Melegítéskor 35-45°-on átlátszó, kissé fluoreskáló, sárga, olajszer(i 
folyadékká olvad. Vízben olclhatatlan; szesz is csak alíg oldja. 
Aetherben, chloroformban és széndisulfidban oldható. Zsírokkal 
és olajakkal összeolvasztható. 
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Tökéletesen egynemű legyen; különvált szemecskéket még 
11agyítóval se lehessen benne látni. 

Forralj kis porczelláncsészében 10 köbcentimeter nátronlúgot 
5 gramm vaselinnel, majd különítsd el kihülés után a lúgot a 
vaselintől; ha a lúgot sósavval megsavanyítod, az ne zavarosodjék 
meg. Ha vaselin t meleg szeszszel rázogatsz, a szesz ne váljék 
savanyú kémhatásúvá. Elegyíts kémlőcsőben óvatosan 3 köbcenti
meter tömény kénsavat 1 köbcentimeter vízzel. Ha az elegy kissé 
lehült, tégy hozzá 5 gramm vase!int, majd melegítsd a kémlő

csövet, tartalmának gyakori rázogatása közben vízfürdőn; a kén
sav vagy a vaselin még egy negyedórai melegítés után se bar~ 

nuljon meg. 

~!~ Veratri rhizoma. 
Zdszpa gyökértörzse. 

A Veratrum album L. (Uliaccae) erdők tisztásain s kaszálókon 
ca hegyes vidékeken nálunk is elterjedt s egész Közép- és Dél· 
európa hegyes vidékein tenyésző növény őszszel gyűjtött gyökér
törzse 5---8 cm. hosszú, egész 2·5 cm. vastag, kívül sötétbarna, 
felül még levélmaradványol:kal koronázott és 2-3 mm. átmérőjű 
s egész 30 mm. hosszú sárgás gyökerekkel vagy azok hegeivel 
van ellátva. Ize keser(í, csípős, pora heves tüsszögést okoz. Kereszt
metszete fehér vagy sárgás s rajta mintegy 2-3 mm. vastag 
kéreg látható, melyet befelé vékony, barnás és zeg-zúgban vagy 
hullámosan haladó endodermis határol, melyen belül a világos 
alapszövetben barnás pontokat vagy görbe vonalakat alkotó 
edénynyalábok láthatók; ezek az endodermishez közelebb száma· 
sabbak és mikroskóppal nézve collateralis szerkezetűek; mig be
felé gyérebb számúak és concentricus szerkezetűek, befelé eső 
háncscsal. A gyökerek vastag kéreggel bírnak; a vékony 
központi edénynyaláb-hengert körülvevő endodermis-sejtek befelé 
és két oldal felé erősen megvastagodottak; a bél helyén háncs
rostok vannak. A gyökértörzs és gyökerek kéregsejtjeiben raphidok 
gyakoriak; a parenchyma·sejtek mindenütt sok keményítőt tartal· 
maznak. Az edények göclörkések és lépcsősek s hoszszant meg
nyúlt vékonyfalú pótlórostok kisérik őket. 

A gyökértörzs keresztmetsze kénsavval megnedvesítve, előbb 
narancsszínűvé, majd pirossá lesz. Ha vízben fekvő metszethez 



320 

1 csepp kénsavat cseppentünk, akkor az összes el nem fásult és el 
nem parásodott sejtelemek világos zöldre festődnek. 

Vina medicamentosa. 
OJ1ógyszeres borok. 

A gyógyszeres borok készítéséhez minden esetben a 
tokaji asszubort használd, mivel pedig a tokaji asszubor alcohol
tartalma ennél rendesen kevesebb, tégy hozzá annyi legtöményebb 
szeszt, hogy 100 köbcentimeter asszuborban 15 gramm alcohol 
legyen. 

A bor alcoho!tartalmát a következő módon határozd meg: 
Mérj 100 köbcentimeter bort körülbelül 200 köbcentimeteres 

lombikba, a lombikot kösd össze Liebig-hiitővel s párologtasd 
a bor '/,-ad részét óvatosan ismert súlyú 100 köbcentimeteres 
mérőlombikba. Elegyítsd a párladékot óvatosan annyi lepárolt 
vízzel, hogy a folyadék felszíne a lombik nyakát érje, azután 
tedd a lombikot 15° hőmérséken tartott vízbe. 1 , óra múlva 
egészítsd ki a folyadékot pontosan 100 köbcentimeterre s miután 
a lombik nyakát belül sz(íröpapirossal megszárítottad, kívülről 

pedig a lombikot gondosan megtörülted, mérd meg a lombik 
súlyát. Számítsd ki a párladék 15° C.-ra vonatkoztatott fajsúlyát 
s keresd ki az alábbi táblából a megfelelő szesztartalmat: 

A párladék Oratnrn alco- A párladék Grannn alco· fajsúlya hol 100 c1n:1 
fajsiílya hol JQQ Cl11 3 

15° borban 
15() borban d 15\) d 150 

0•986 8·35 0·980 12·81 
0'985 9'06 0·979 13'60 
0•984 9·18 0•978 14'39 
0'983 10·52 0·977 15'19 
0'982 11 ·27 0•976 15'99 
0'981 12·03 

A szeszszel elegyített tokaji asszubort csakis a gyógyszeres 
borok készítéséhez használd s ha az orvos tokaji asszubort ren
del, azt eredeti tisztaságában szolgáltasd ki. 
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A gyógyszeres borok készítésekor különben mindazon szabá· 
lyokra ügyelj, a melyeket a '<<festvényekn fejezetben leírva találsz. 

Erős hatású gyógyszerekből - kivéve az antimonos bort -
gyógyszeres borokat ne készíts. 

Vinum Chinae. 
Cldnabor. 

Végy: chinakéreg-port (IV) 

áztasd jól elzárt palackban 
ötven grammot . 50 

tokaji asszuborban 
ötszáz grammban . . . 500 

6 napig, aztán sajtold ki. 
Az asszuborral szabály szerint 

ötszáz grammra . 500 
kiegészített folyadékot 1 napi ülepítés után szűrd 
meg papiroson és tégy hozzá 
illatos festvényt 

két gra111111ot . • . . . 2 
Sötét narancsvörös színű, tiszta és átlátszó, illatos szagú, 

. összehúzó és kesernyés ízű bor. 
Üledékéről lesziírve szolgáltasd Id. 

Vinum Pepsini. 
Pepsines bor. 

Végy: pepsint 
tíz grammot . 

Dörzsöld el porcellán-mozsárban 
hígított sósavval 

és 
glycerinnel 

tíz grammal 

tíz grammal ' 
Öntsd a keveréket üvegbe s gyakrabban felrázva 

pállítsd 24 óráig, azután elegyítsd 
narancs-sziruppal 

húsz grammal 
21 

10 

10 

10 

20 
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és 
tokaji asszuborral 

négyszázötven grammal . . 45(} 
Az ülepítés folytán megtisztult folyadékot töltsd szűrés 

nélkül kisebb palackokba. 
Világos sárgás-barna színű, édeses savanyú ízű, boros folya

dék. fehérjét oldó képességéről oly módon győződj meg, miként azt 
a pepsin-cikkelyben leírva találod. 10 köbcentimeter pepsines bor 90 
köbcentimeter vízben és 1 köbcentimeter hígított sósavban eloszlatott 
1 O oTamm tojásfehérjét két, legfeljebb három óra alatt oldjon fel. 

" Színig megtöltött kisebb palackokban, sötét helyen tartsd. 

~!~ Vinum stibiatum. 
Vinum stibiafo-tartaricum. Antimonos bor. 

(Formula irzfematio11alis.) 

Végy: hánytató borkövet 

oldjad 
négytized grammot 

tokaji asszuborban 

o·-t 

száz grammban . . . . . 100 
Sárgás-barna, borszagú folyadék. Sósavval megsavanyított 

próbájában kénhydrogénes víz narancsvörös színű csapadékot okoz. 
Legnagyobb egyes adagja: 0·5 
Legnagyobb napi adagja: 1 ·5 

Vinum Tokajense. 
Tokaji asszabor. 

A tokaj-hegyaljai borvidékről származó s odavaló asszu
szőlő hozzáadásával szlirt, legalább is úgynevezett kétputtonyos, 
megbízható helyről beszerzett asszubor. 100 köbcentimeterben 
legalább 10 gramm alcoholt és 8 gramm vonatanyagot tartal
mazzon. 

Világos sárga színű, tiszta és átlátszó, jellemző aromás 
szagú és ízű édeses bor. 

A polarizált fény síkját balra téríti. 
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Zedoariae rhizoma. 
Zedoaria gyökértörzse. 

A Curcuma Zedoaria Roscoe (Scitamineae) Előindiában honos 
s ugyanitt, valamint Ceylon szigetén is tenyésztett évelő növény 
gyökérzete egészben tojásidomú, gyűrűs s a kereskedésbe rend
szerint harántszeletekre metélve, ritkábban hosszábban négy 
részre metszve és szárítva kerül. A korongok mintegy 4 cm. 
átmérőjűek, 5-10 mm. vastagok, tömöttek, kemények, halavány 
szürkés-barnák vagy vörhenyes szürkék s kívül halavünybarna 
peridermával borítottak. A 2--5 mm. vastag kérget egy jól látható 
endodermis határolja el a sötétetebb látói, mely az edénynyalá
boknak megfelelően, pontozottnak látszik. Mikroskóp alatt jellemzők 
a kéreg, valamint a fa parenchymájában elszórtan látható sárga
barna illóolaj-sejtek; a parenchyma-sejtek nagy mennyiségli, réteg
zeies, nagy, szabálytalan alakú keményítőszemekkel vannak telve. 
Szaga k<imforra emlékeztető, íze égető, kesernyés. 

-:~ Zincum chloratum. 
Clilorzillk, zinkclzlorid. 

ZnCI, = 136·3 

Fehér, összeálló por. A levegőn nedvességet szíva szét
folyik. Vízben és szeszben bőségesen oldódik. Vi~es oldata 
savanyú kémhatású. Hevítve 115°-on olvad; izzítva sűrű fehér 
gőzt áraszt és sárga maradékot hagy, mely kihülve megfehéredik. 

Vizes oldatában ammonia-oldat fehér kocsonyás, a kémlő
szer fölöslegében oldható csapadékot okoz. Ezüstnitrat-oldattól 
fehér. túrós csapadék keletkezik, mely salétromsavban oldhatatlan, 
ammonia-oldatban azonban feloldódik. 

A zinkchloridból 1 grammot 1 köbcentimeter lepárolt vízben 
oldva, az oldat alig legyen zavaros; ha ez oldathoz 5 köb
centimeter szeszt elegyítesz és pelyhes csapadék keletkeznék, 
ennek egy, legföljebb két csepp sósavtól néhány perc múlva 
el kell tünnie. Oldata (1: 10) sósavval megsavanyítva, hydrogen
sulfidos víztől vagy baryumchlorid-oldattól ne változzék. fél 
grammos részlete 5 köbcentimeter víz és ugyanannyi ammonia
oldat elegyében színtelenül és átlátszóan oldódjék. E folyadék 
kis részletében se ammoniumoxalat-, se natriumphosphat-oldat 

21* 
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csapadékot ne okozzon. Az ammoniás oldat másik részletében 
fölös mennyiségii kénammoniumtól fehér csapadék keletkezzék, 
az erről leszűrt folyadék beszárítás és izítás után ne hagyjon 
hátra mérhető csapadékot. Nátronlúg fölöslegével melegítve, 
ammoniát ne fejlesszen. 

Igen jól záró edényben, óvatosan tartsd. 

Zincum oxydatum. 
Zi11koxyd. 

Zn0=81·4. 

Sárgás árnyalatú, finom fehér por. Izzítva megsárgul, kihü
léskor ismét megfehéredik. Vízben oldhatatlan; hígított savak 
könnyen oldják. 

Ecetsavval készült oldatában hydrogensulfidos víz fehér 
pelyhes csapadékot okoz. 

Ha 0·25 gramm zinkoxydot 2 köbcentimeter sósavban oldasz 
és az oldatot 10 köbceniimeter sósavas stannochlorid-oldattal 
elegyíted, az enyhén megmelegített folyadék félóra múlva se öltsön 
barnás színt. Salétromsavval készült oldata {1 : 20) baryumnitrat-. 
vagy ezüstnitrat-oldattól legföljebb gyengén zavarosodjék meg. Egy 
aramm zinkoxyd 10 köbcentimeter ecetsavban tökéletesen es 
~zinte pezsgés nélkül oldódjék. Ha ez oldat kis részletét kellő 
mennyiségü fölös ammonia-oldattal elegyíted, Mlátszó és színtelen 
folyadék keletkezzék. E folyadékban se ammoniumoxalat-, se 
natriumphosphat-oldat csapadékot ne okozzon; ha pedig hydrogen
sulfidos vizet rétegezesz az ammoniás oldatra, az érintőfelü
leten csaknem tiszta fehér csapadék keletkezzék. 

~:- Zincum sulfuricum. 
' 
l(áz.sai•as zink, zi11ks11(iaí. 

ZnSO„ 7H,O = 287·6. 

Szintelen, a levegőn kissé elmálló, hasáb vagy tlia!akú kris
tálykák. Csípős-sós és undorító fémes ízii. Körülbelül 0·7 súlyrész 
vízben oldható, szeszben oldhatatlan. Vizes oldata savanyú kém
hatású. 

Oldatában ammonia-oldat fehér kocsonyás csapadékot okoz, 
mely a kémlőszer fölöslegében könnyen oldódik. Baryumchlorid
oldattól sósavban oldhatatlan fehér csapadék keletkezik. 

Oldata (1 : 20) sósavval megsavanyítva, hydrogensu!fidos 
víztől ne változzék. Fél grammos részlete 5 köbcentimeter lepárolt 
víz és ugyanannyi amonia-oldat elegyében színtelen és átlátszó 
folyadékká oldódjék. E folyadék kis részletében natriumphosphat
oldat csapadékot ne okozzon. Az ammoniás oldat másik részle
tében fölös mennyiségii kénammoniumtól csaknem tiszta fehér 
csapadék keletkezzék és az erről lesziirt folyadék beszárítás és 
izzítás után ne hagyjon h<ítra mérhető maradékot. Salétromsavval 
megsavanyított hígabb (1:20) vizes oldata ezüstnftrat-oldattól ne 
zavarosodjék meg. Ha a zinksulfat vizes oldatának kis részletét 
2-3 térfogat tömény kénsavval elegyíted és kihülés után reá 
ferrosulfat-oldatot rétegezesz, az érintőfelületen sötétszínű gyiirií 
ne keletkezzék. A sóból 1 grammot néhány köbcentimeter szesz
szel rázogatva, a leszürt és vízzel higított szesz savanyú kémhatású 
ne legyen. A só próbájából, nátronlúg fölöslege melegítéskor 
ammoniát ne fejleszszen. 

Óvatosan tartsd. 
Legnagyobb napi adagja hánytatónak 1 ·o gra111111. 

Zingiberis rhizoma. 
Gyömbér. 

A Zingiber o!!icinale Roscoe (Scitamüzeac) forróégövi Ázsiá
ban honos, de a tropusokon már mindenütt tenyésztett évelő 
növény gyökértörzse szabálytalan, újjasan el<igazó, bütykös, két 
oldalról összenyomott, mintegy két cm. széles, tíz cm. hosszú, 
domború oldalán parájától megfosztott s ahol a paraboríték ép, 
ott hosszant ráncos, esetleg harántul gyürűs, szürkés szinü dara
bokat alkot. Törése kevéssé szálkás s a szálkák edénynyaláboknak 
felelnek meg. Keresztmetszetén a sárgás-szürke para alatt a kéreg
rész körülbelül 1 mm. vastag s benne egyszerű sora az edénynyalá
boknak pontok alakj<iban látható. Az endodermis finom sötét vonal
nak tűnik fel; a fa az edénynyaláboknak megfelelőleg pontozott. 

Mikroskóppal vizsgálv~, a parenchymában mindenütt elszórtan 
sárgás-barna illóolajtartó sejtek láthatók. A parenchymsejtek közép
nagy, elmosódottan rétegzett keményítőszemeket tartalmaznak; 
az edénynyalábok mindenütt collateralis szerkezetliek, a másod
lagos edények lépcsős vastagodásúak; krist<ílyokat sehol sem 
tahílunk. Szaga aron1ás, nem kelle1netien; íze csípős, keserű. 
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Kém lőszerek. 

1. Közelítőleg ötször norma! kémlőszerek. 

1. Acidum aceticum. 
Eczetsat'. 

5 CH,.COOH = 0·300 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: tömény (95°/,-os) eczetsavat 
harminczegy és hattized grammot . 31 ·6 

Hígítsd lepárolt vízzel száz köbcentimeterre. 

2. Acidum hydrochloricum. 
Sósav. 

5 HCl = 0·1s2 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: tömény (25°/0-os) sósavat 
hetvenhárom grammot . . . 

Higítsd lepárolt vízzel száz köbcentimeterre. 

3. Acidum nitricum. 
Salétromsav. 

5 HN05 = 0·315 gramm egy köbcenti1neterbe11. 

Végy: tömény (50'/o-os) salétromsavat 
hatvanhárom grammot. 

Higítsd lepárolt vízzel száz köbcentimeterre. 

73·0 

63'0 
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4. Acidum sulfuricum. 
!(én sav. 

'/,H,SO, = 0·245 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: tömény (95'fo-os) kénsavat 
huszonöt és nyolctized grammot 

Higítsd lepárolt vízzel száz köbcentimeterre. 

5. Ammonium carbonicum solutum. 
A mmoniumca rbona t-old a t. 

'/,(H,N),CO, = 0·240 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: ammoniumcarbonatot 
tizenkilenc és hattized grammot. . 

Oldjad 1 O'fo-os ammonia-oldatban 
huszonegy és háromtized grammban. 

Higítsd lepárolt vízzel száz köbcentimeterre. 

6. Ammonium sulfuratum solutum. 
Ammo 11i11 msu/fi d-olda t, ké11a111 moni11111. 

'J,(H,N),S = O·l 70 gramm egy köbcentimeterben. 

25"8 

19•6 

21·3 

Végy Körülbelül ötször norma! ammonia-oldatot, vezess beléje 
tiszta, megmosott hydrogensulfid-gázt, míg a folyadék 
részlete magnesiumsulfat-oldattól többé meg nem zavarö
sodik. A hydrogensulfid-gázt fejleszszed úgy, mint azt a 
hydrogensulfidos víz készítésénél leírva találod. 

Kellemetlen szagú átlátszó folyadék; a friss kémlöszer szín
telen, de idővel mindjobban megsárgul. Magnesiumsulfat-, vagy 
baryumchlorid-oldatban ne okozzon csapadékot. 

Jól záró edényben tartsd. 

7. Natrium hydroxydatum solutum. 
Natriam!zydro.9•d-oldat, 11átro11lzíg. 

5 Na(OH) = 0·200 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: natriumhydroxydot 
húsz grammot . . . . . . . . . 20·0 

331 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

Megolvasztott paraffinba mártott parafadugóval elzárt palack
ban tartsd. 

8. Solutio Ammoniae. 
A111111011ia-oldat. 

5 H,N = o·085 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: 10°/,-os ammonia-oldatot · 
nyolcvanöt grammot 

Higítsd lepárolt vízzel száz köbcentimeterre. 
85•0 

H. Közelítőleg egyszer és félszer normal 
kém lőszerek. 

9. Ammonium chloratum solutum. 
Norma! a111111011üu11chlorid-oldat. 

(H,N)CI = 0·054 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: ammoniumchloridot 
öt és négytized grammot . . . . . . 5·4 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

10. Ammonium oxalicum solutum. 
Félszer nor111al a111111011iumoxalat-oldat. 

'l,(H,N),C,O, = 0·032 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kristályos sóskasavat 
három és kéttized grammot 

oldjad 10'/o-os ammonia-oldatban 
nyolc és öttized grammban 

és hígítsd az oldatot lepárolt vízzel száz köbcentimeterre. 

3·2 

8.5 
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11. Argentum nitricum solutum. 
Félszer norma! eziistnitrat-oldat. 

1/,AgNO„ = o·oss gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kristályos ezüstnitratot 
nyolc és fél grammot . . . . . . 8'5 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

12. Baryum chloratum solutum. 
Normai ba1y11md1forid-oldat. 

1/,BaCl,,2H,O = 0·122 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kristályos baryumchloridot 
tizenkét és kéttized grammot . . 12·2 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

13. Baryum nitricum solutum. 
Félszer norma! ba,1y11mnitrat-oldat. 

1/,Ba(NO,), = 0·065 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: baryumnitratot 
hat és fél grammot. . . . . . . . . 6·5 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

14. Calcium chloratum solutum. 
Normai cafci11111chf orid-old at. 

1/,CaCl,,6H,O = 0·110 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kristályos calciumchloridot 
tizenegy grammot. 11 ·o 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat sz<íz köbcenti
meter legyen. 

15. ferrum sesquichloratum solutum. 
Normai ferrichlorid-oldat. 

i:,feCl,,6H,O =0·090 gramm egy köbcentimeterben. 
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Végy: ferrichlorid-oldatot (50°/,-os.) 
tizennyolcz grammot. . . . . 1s·o 

Higítsd lepárolt vízzel száz köbcentimeterre. 

t 6. Kalium bichromicum solutum. 
Félszer norma! kali11111pyrochromat-ofdat. 

1;.i<,Cr,07 = 0·074 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kaliumpyrochromatot 
hét és négytized grammot. . . . . . 7·4 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

17. l<aliurn ferricyanaturn solutum. 
Normai !wliu mferril)'ani d-o !dal. 

1;,,1<,Fe(CN),, = 0·110 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kaliumferricyanidot 
tizenegy grammot. 11·0 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy 
meter legyen. 

az oldat száz köbcenti-

Sötétszin(í palackban tartsd. 

18. Kaliurn ferrocyanatum solutum. 
Norma! kali11mferrocya11id-oldat. 

'/.iKi Fe(CN),,3H,O = 1·106 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kristályos kaliumferrocyanidot 
tíz és hattized grammot . . 10·6 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti-

meter legyen. 
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19. Magnesium sulfuricum solutum. 
Normai magncsiumsu!fa t-oldat. 

1/,MgSO.i.7H,O = 0·123 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kristályos magnesiumsulfatot 
tizenkét és háromtized grammot . . 12·3 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

20. Natrium carbonicum solutum. 
Norl!lal 11a triu mcarbona !-oldat. 

1/,Na,CO,,lOH,O = 0·143 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kristályos natriumcarbonatot 
tizennégy és háromtized grammot. 14·3 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

21. Natrium phosphoricum solutum. 
N on11 a! din a tri um hydro p!zos p!zat-old at. 

1/„Na,HP0.,,12H,O = 0·119 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kristályos dinatriumhydrophosphatot 
tizennegy és kilenctized grammot . . 11 ·9 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

22. Plumbum aceticum solutum. 
Normai ólomacetal-oldat. 

'/,(CH,.COO},Pb,3H,O = 0·190 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: kristályos ólomacetatot 
tizenkilenc grammot. . . . . . . . 19·0 

Oldjad annyi szénsavtól mentes lep<irolt vízben, hogy az 
oldat száz köbcentimeter legyen. 

23. Solutio jodi et Kalii jodati. 
Félszer norma! kaliumjodidos jod-oldat. 

1/,j = o·063 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: porrá dörzsölt jodot 
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hat és háromtized grammot . . . . . 6·3 
kaliumjodidot 

tiz grammot . . . . . 10·0 
Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti

meter legyen. 

111. Nem normal kémlőszerek. 
(.-l ·--gal jelöli klntlóSzcrtk, 11ti11t gyógyszerek is hivatalosak.) 

24. Acidum · hydrochloricum concentratissimum. 
Legtöményebb sósav. 

A tömény sósavhoz hasonló, de ennél is tartalmasabb, 
erősen füstölgő folyadék; fajsúlya J ·J S-l'19. 

.i\zonosságára és tisztaságára vizsgáld meg úgy, mint a 
tömény sósavat, de higítsd előbb vele egyenlő térfogatú lepárolt 
vízzel. 

A sav 100 ·Súly részében 35-37 súlyrész hydrogenchlorid 
legyen; ennélfogva, ha 20 köbcentimeter vizbe 3·55 gramm leg
töményebb sósavat mérsz, e folyadék semlegesítésére, jelzőűl 
1-2 cseppnyi methylorange·oldatot használva, 35-37 köbcenti
meter norma! lúg kelljen. 

Jól záró üvegdugós palackban tartsd. 

'25. Acidum hydrochloricum concentratum. 
Tö11iéllJ' sósav. 

'"26. Acidum nitricum concentratum. 
Tömény sa!étrol!lsav. 
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27. Acidum oxalicum crystallisatum. 
Krisüí(FOS sóskasav. 

H,C,0,,2H,O = 126·0. 

Színtelen és szagtalan, hasáb, vagy tűalakú, átlátszó kris
tályok. Hevítve megolvad, magasabb hőmérséken elbomlik és 
köhögtető füstöt árasztva, elillan. Körülbelül 10 súlyrész vízben 
és 2·5 súlyrész szeszben oldható; oldata nagyon savanyú kém
hatású. 

Vizes oldatában meszes viz fehér, poralakú csapadékot okoz, 
mely ecetsavban nem, de sósavban oldható. 

Tiz annyi vízben könnyen és tökéletesen oldódjék; platina
lemezen hevítve maradékot ne hagyjon. 

*28. Acidum sulfuricum concentratum. 
Tömény kénsav. 

*29. Acidum tannicum. 
Csersav. 

Ha mint kémlőszerre, csersav-oldatra van szükséged, úgy 
hevenyében oldj a savból egy grammot 20 köbcentimeter vízben. 

''30. Acidum tartaricum pulverisatum. 
Borkó"sai•-por. 

*31. Aether depuratus. 
Tisztított aether. 

32. Aether Petrolei. 
Pctroleum-a cf her. 

A nyers petroleum megtisztított párladéka. Színtelen, saját
ságos, de nem kellemetlen szagú, könnyen illó, igen gyulékony 
folyadék. Melegítve közelítőleg 30°-on forrásnak indul és 60°-on 
teljesen átpárolog. Fajsúlya 0·640-0·670. Vízben nem oldódik, de 
3 súlyrész szeszben tökéletesen oldható; aetherrel és chloroform
mal minden arányban elegyíthető. 
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Egyenlő térfogatú tömény kénsavval hevesen összerázva, 
a kénsav ne színesedjék meg. Szürőpapiroson elpárologtatva, 
szagot ne hagyjon vissza. 

*33. Alcohol absolutus. 
Absolat alkohol. 

34. Alcohol amylicus. 
Amylszcsz, amylallwhol. 

C,.H110H = ss·J. 
Színtelen, áfüítszó, átható, kellemetlen szagú folyadék. Gőze 

belélegezve ártalmas. Fajsúlya o·S14; forráspontja 129· -131°. Vízben 
csak kevéssé oldható; szeszszel, aetherrel, széndisulfiddal elegyíthető. 

A viasz aether-számának meghatározás•ihoz tisztított amyl
alkoholt használj. Az árubeli amylalkohol megtisztítása végett 
nizogasd azt palackban körülbelül 1°10 -nyi porrá dörzsölt kalium
hydroxyddal, majd másnapra destilláld le az amylalkoholt. 

35. Ammonium molybdaenicum. 
Mo!ybdamsavas ammonium. 

Színtelen kristályok. Vízben oldható. Ha oldatához salétrom
savat elegyítesz, fehér csapadék keletkezik, a mely salétromsav 
fölöslegében oldható. Ez átlátszó oldatból melegítés uüin egy óra 
multán se váljék ki sárgaszínii üledék. 

fia molybdaensavas ammonium-oldatra, mint kém lőszerre van 
szükséged, oldj a sóból egy grammot néhány cseppnyi ammoniá
val 10 köbcentimeter vízben. 

36. Aqua bromata. 
Bromos víz. 

E kémlöszer gyanánt húsz köbcentimeter 0·1 norma! kalium
bromat-oldat, 0·3 gramm kaliumbromic! és egy köbcentimeter 
ötször norma! sósav hevenyében készült elegyét haszmíld. 

*37. Aqua Calcis. 
1l1lcszcs iiíz. 

''38. Aqua chiorata. 
Ch!oros víz. 

22 
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*39. Aqua destillata. 
Lepárolt víz. 

40. Aqua hydrosulfurata. 
Hydroge11suifidos 'l'ÍZ. 

Végy: apróra tört ferrosulfidot 
1 • t ~o·o 1usz gra1nn10 . . . . . . . . . . -

tedd tölcsércsővel felszerelt gázfejlesztő készülékbe, önts 
reá annyi vizet, hogy éppen ellepje és csurgass hozzá rész
letenkint 
tömény sósavat 

száz grammot . . . . . . . . . . 100·0 
A fejlődő hydrogensulfid-gázt mosd meg vízzel töltött mosó 

üvegen, azután telíts vele rázogatás közben körülbelül egy liter 
lehűtött, lepárolt vizet, melyből előbb forralással az oldott levegőt 
kiűzted. A hydrogensulfidos víz a szabadban, vagy jó légáram
lású fülkében készüljön, miközben óvakodj a mérgező hydrogen
sulfid-gáz belégzésétől. 

A kész hydrogensulfidos vizet töltsd apró orvosságos üve
O'ekbe zárd el azokat iD'en 1'ól 1nrafadmróval és megolvasztott 
~ ' ::::. ...., 
parafinnal. 

Kellemetlen szagú, színtelen, átlátszó folyadék. A közönséges 
hőmérsékű víz mintegy 3 té1iogat hydrogensulfid-gázt old; súly 
szerint ez körülbelül 0·45'/o hydrogensulfid-tartalomnak felel meg. 

Ferrichlorid-oldattól azonnal és erősen tejesedjék meg. 
Sötét és hűvös helyen tartsd. 

41. Baryum chloratum crystallisatum. 
!(ristá~vos ba1yu111chlorid. 

BaCl,,2H,O = 244'3. 

Színtelen, fénylő kristályok. A levegőn alig változik. Körül
belül 2·5 súlyrész vízben oldható; szeszben oldhatatlan. Oldata 
semleges kémhatású. 

Hí()' oldatában kénsav azonnal fehér csapadékot okoz: 
b 

ezüstnitrat-oldattól fehér túrós csapadék keletkezik. A lángot zöld 
színűre festi. 
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Vizes oldata hydrogensulfidos víztől vagy kénammoniumtól 
ne változzék. Oldatából a baryumot kénsavval. tökéletesen levá
lasztva, a forralás után megszűrt folyadék beszárítva és hevítve, 
mérhető maradékot ne hagyjon. 

42. Baryum nitricum. 
Baryumnitrat. 

Ba(NOJ, -·e 261 ·4. 

Színtelen kristályok. A levegőn nem változik. Körülbelül 12 
súlyrész vízben oldható; szeszben oldhatatlan. Oldata semleges 
kémhatású. 

Hí<" vizes oldatában kénsav azonnal fehér csapadékot okoz: 
b . 

ha vizes oldatához 2-3 térfogat tömény kénsavat elegyítesz es a 
Jehiitött folyadékra ferrosulfat-oldatot rétegezesz, az érintőfelületen 
barnásfekete színű gyűrű keletkezik. A lángot zöld színiire festi. 

Oldata ezüstnitrat-oldattól, illetőleg hydrogensulfidos víztől, 

vagy kénammoniumtól ne változzék. Oldatából a baryumot kén
savval tökéletesen leválasztva, a forralás után megsziirt folyadék 
beszáritva, mérhető maradékot ne hagyjon. 

''43. Calcium carbonicum praecipitatum. 
Praffipitált ca/ci11111carbo11at. 

'''44. Calcium chloratum crystallisatum. 
Kristá(vos calciumchlorid. 

''45. Calcium oxydatum. 
Ca/ci11111oxyd, i'getett mi'sz. 

46. Carboneum sulfuratum. 
Szi'ndisuljid. 

CS,=·~ 76·!. 

Színtelen, erősen fénytörő, nagyon gyulékony folyadék. Faj
súlya 1 ·212, forráspontja 47°. A tiszta készítmény szaga nem 
éppen kellemetlen; a nyers nagyon biízös. 
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Elpárologtatva mérhető maradékot ne hagyjon. 
Tűzveszélyességénél fogva bánj vele óvatosan! 

47. Carboneum tetrachloratum. 
Szt'ntctrachlorid, tetrachlormct!zan~ 

CCL, = 153·8. 

Színtelen, nem kellemetlen szagú, vízben csaknem oldhatat
lan, meg nem gyújtható folyadék. Fajsúlya l '60; forráspontja 77°. 
A szín-jodot ibolyaszínnel oldja. 

Ha néhány köbcentimeter széntetrachloriclot vele egyenlő 
térfogatú vízzel és egy csep kaliumjodid-olclattal nízogatsz, az ne 
öltsön rózsaszínt, a víz pedig ne váljék savanyú kémhatásúvá. 

Nyers készítményt ne haszmílj. 

48. Charta exploratoria caerulea. 
!(ék lakmusz-papiros. 

Kék lakmusz-oldattal megfestett szűrőpapiros. 
Ha fél köbcentimeter norma! sósav és száz köbcentimeter 

víz elegyének egy csepjével megnedvesíted, azonnal vörösödjék meg. 
Jól záró edényben, fénytől óva tartsd. 

49. Charta exploratoria lutea. 
l(urk11ma-papiros. 

Szeszes kurkuma-tincturával megfestett sziírőpapiros. 
Ha meszes vizet cseppentesz reá, azonnal sötétbarna színt 

öltsön, ha pedig sósavval. megsavanyított 0·1 százalékos bórsav
oldattal megnedvesítve enyhe hőnél megszárítod, vörös szinűvé 
váljék. 

Jól záró edényben, fénytől óva tartsd. 

50. Charta exploratoria rubra. 
Vörös lakmusz-papiros. 

Vörös lakmusz-oldattal megfestett szűrőpapíros. 
Ha félköbcentimeter norma! nátronlúg és száz köbcentimeter 

víz elegyének egy cseppjével megnedvesíted, kéküljön meg. 

l 
i 
i 

*51. Chloroformium. 
Chloroform. 

'''52. Collodium. 
Collodium. 

*53. Cuprum sulfuricum crystallisatum. 
l(ristd~vos cuprisu!lat. 
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Ha mint kémlőszerre, cuprisulfat-oldatra van szükséged, úgy 
hevenyében oldj a sóból egy grammot húsz köbcentimeter vízben. 

'''54. ferrum puiveratum. 
Vaspor. 

55. ferrum sulfuratum. 
Ferros11(fld. 

FeS=SS·o 

Tömör fémfényli darabok. 
Ha kis darabka ferrosulfidra sósavat öntesz, hyclrogensulfid

gáz fejlődik; a róla leöntött oldatban fel forralás után kalium
ferricyanid-oldat sötétkék csapadékot okoz. 

*56. Ferrum sulfuricum crystall isatum. 
!(ristdlyos ferrosuifat. 

Ha mint kémlőszerre, ferrosulfat-oldatra van szükséged, úgy 
hevenyében oldj a sóból egy súlyrészt három súlyrész lepárolt 
vízben. 

'''57. Glycerinum. 
OfcFccrin. 

58. Hydrargyrum bichloratum corrosivum solutum. 
M ercaric/1lorid-oldat. 

V~gy: mercurichloridot 
öt gra1111not 

Oldjad annyi lepárolt vízben, 
meter legyen. 

hogy az oldat si<íz köbcenti-
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59. lndigocarminum pultiforme. 
P1.'pes illdigocarmin. 

Sötétkék, szinte fekete pép, mely vízben kék színnel olclóclik. 

60. Jodeosinum. 
Tetrajo1(fluorescei11. 

Világos cinóbervörös szinű kristályos por. 
Szeszben sötétvörös, aetherben sárgás színnel ·oldható; savval 

kissé megsavanyított vízben a jodeosin nem oldódik. 

'''61. Kalium aceticum solutum. 
Kali11maceta !-oldat. 

*62. Kalium bichromicum. 
l(a!iu mpyrodzromat, lwl iumbic/1ro111a t. 

63. Kalium bijodicum. 
Sal'any1í jódsa!'as lwlium, lwli11mbijodat. 

KHQO,), = 390·1 

Színtelen kristálykák. Körülbelül 30 súlyrész vízben oldódik; 
oldata savanyú kémhatású. 

A lángot íbolyasziniíre festi. Ha kénsavval megsavanyított 
vizes oldatához néhány cseppnyi sósavas stannochlorid-oldatot 
elegyítesz és a folyadékot chloroformmal rázod össze, a chloro
form ibolyaszinűre festődik. 

Tömény salétromsavban színtelenül oldódjék és az oldat 
enyhe melegítéskor se sárguljon meg. 

A porrá dörzsölt sót szárítsd meg 100°-on, majd mérj le 
belőle nagyon pontosan 3·25 grammos részleteket és tartsd azokat 
jól záró kis üvegekben készletben. 

Ha 3·25 gramm száraz kaliumbijodatot 100 köbcentimeter 
meleg vízben oldasz, majd a kihűlt oldatot 1-2 cseppnyi methyl
orange-oldattal megfested, pontos semlegesítésére S·3-S·4 köb
centimeter norma! nátronlúg kelljen. 

'''64. Kalium bromatum. 
Ka! ium bromid. 
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65. Kalium bromicum. 
Bromsavas lwlium, !wli11mbromat. 

KBrOa = 167"1 

Színtelen kristálykák. Körülbelül 25 súlyrész vízben oldható; 
oldata semleges kémhatású. 

A lángot ibolyaszinűre festi. Ha kénsavval megsavanyított 
vizes oldatához néhány cseppnyi sósavas stannochlorid-oldatot 
elegyítesz és a folyadékot chloroformmal rázod össze, a chloro
form narancs-szinüre festődik. 

Hígabb vizes oldata (1 : 50) kénsavval megsavanyítva, ne 
sárguljon meg. 

'''66. Kalium chloricum. 
!(aliumc/1/orat. 

67. Kalium ferricyanatum. 
Ka!i11mferrüya11id, vörös vérllígsó. 

K„Fe(CN), = 329·4. 

Rubinvörös szinií kristályok. Körülbelül 2·5 súlyrész vízben 
oldódik; oldata zöldes-barna szinii. 

Oldatában ferrichlorid-oldat sötétkékszinií csapadékot okoz; 
a lángot ibolyaszínűre festi. 

68. Kalium ferrocyanatum crystallisatum. 
Kristályos ka!iumferrocyanid, sdrga vér/!Ígsó. 

K,Fe(CN),,3H,O = 422·6. 

Sárga kristályok. Körülbelül 4 súlyrész vízben oldódik; oldata 
halvány sárga szinű. 

Oldatában ferrichlorid-oldat sötétkéksziníí csapadékot okoz; 
a lángo.t ibolyaszinűre festi. 

Vizes oldata semleges kémhatású legyen; sósavval meg
savanyítva baryumchlorid-olclattól ne zavarosodjék meg. 

''69. Kalium hydrocarbonicum. 
/(a! ium bica rbonicum, ka lium hydrom rbonat. 

Mérj le a sóból pontosan 10·02 grammos részleteket és 
tartsd azokat kis üvegekben készletben. 
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*70. Kaliumhydroxydatum. 
!(a! i11m/1ydroxyd. 

*71. l\.alium hypermanganicum. 
!(a l i 11111/!) •pcrmanga n at. 

*72. Kalium jodatum. 
l(aliumjodid. 

Ha mint kémlőszerre, kaliumjodid-oldatra van szükséged 
úgy hevenyében oldj a sóból egy grammot húsz köbcenti
meter vízben. 

'''73. Kalium natrio-tartaricum. 
l(alium na t riumtartra t. 

74. Lacmoidum purissimum. 
Lac111oitf, resorcinklk. 

Fémfényií, fekete lemezkék. Szeszben bőségesen, vízben és 
aetherben kevéssé oldható; chloroformban oldhatatlan. 

75. Methylorange. 
p. dim ethylamido-azobcnzols11(fosaPas na trium. 

N,: (C.,H,),N: (CHJ,SO"Na 

NarancssáriJa szinií ·1,or. Vízben és hícrított szeszben oldható· 
....., b ' 

oldata narancs-szinű. 
Ha híg 11 : 1000) vizes oldatának 1--2 cseppjével 100 köb

centimeter vizel megfeslesz, a sfü·gás szinii folyadéknak egy 
cseppnyi norma! sósavtól meg kell vörösödnie. 

76. Natrium aceticum crystallisatum. 
l(ristá(l'OS ccctsa1•as nafri11m, kristályos natri11111acdat. 

CH_, .COONa,3H,O = 136·1. 

Színtelen, túalakú kristülyl«ík. Víz bőségesen oldja, szeszben 
ís oldható. 

,, 

l 

IIl 
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P!atina-Je111ezen 111elegítéskor 111egolvad, .rnajd forrva n1eg
szárad; erősebb hevítéskor újból megolvad, azután meggyúlad. 
A maradék a lángot élénk sárga sziniíre festi. Oldata ferrichloríd
oldattól vérvörös színt ölt. 

Kémlőszerűl csak olyan sót használj, melynek vizes oldata 
átlátszó és borkősav-porral rázogatva, ennek oldódása után is 
tökéletesen tiszta marad. 

"77. Natrium carbonicum dilapsum. 
Elmállotl na f ri11 mcarbona t. 

'''78. Natriurn chloratilm. 
Na fri11 mchlorid. 

ii' 
'''79. Natrium hycirocarbonicum. 

Na tri11111 /1ydroca rbo11at. 

!-la mint kémlöszerre, natriumhydrocarbonat-oldatra van 
szükséged, ügy hevenyében oldj a sóból egy gra111111ot hüsz köb
centimeler lepárolt vízben. 

80. Natrium nitrosum. 
N atri1111111 itril. 

NaNO, = 69·1. 

Fehér kristályos por; vízben és szeszben könnyen oldható 
A levegőn 111eg·11edvesedve szétfolyik . 

. Ha késhegynyi részletére kénsavat csepegtetsz, vörösbarna 
gőz fejlődik. Platina-dróton a lüngba tartva. ezt élénk s;;írgaM 
szintire festi. 

Igen jól záró edényben tartsd. 
Ha 111i11t ké111löszerre) natriu11111itrit-oldatra van szükséged. 

úgy hevenyében oldj a sóból egy grammot húsz köbcentimeler 
lep;írolt vízben. 

'''81. Natrium sulfuricum crystallisatum. 
/(ri std(ros 1111 lri11 ms11 (fi!f. 
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82. Natrium thiosulfuricum crystallisatum. 
Kristályos natriumtfziosulfat. 

Na,S,0,„5H,O = 248·3. 

Színtelen, átlátszó kristályok. Körülbelül felényi súlyú vízben 
oldódik. Kémlőcsőben melegítve megolvad; ha ez olvadék portól 
védve kihül, folyós marad, de ha morzsányi natriumthiosulfatot 
dobsz belé, melegfejlőMssel a kristályosodás azonnal megindul. 

Vizes oldata sósavval elegyítve, mihamarább megtejesec\ik 
és egyúttal kénessav~szagot áraszt. 

A lángot sárga szinüre festi. 

83. Phenolphtaleinum. 
Pfzc 11 olpfz ta lei!!. 

C„H1 .10.1 =318·1. 

Fehér, vagy halavány S<Írga színíí por. Vízben csaknem old
hatatlan; szeszben oldódik. 

Ha szeszes oldatának néhány cseppjét 100 köbcentimeter szén
savtól mentes vízhez elegyítecl, majd a kissé tejszerü folyadékhoz 1-2 
csepp meszes vizet csepegtetsz, az gyönyörü rózsavörös színt ölt. 

Platina-lemezen hevítve maradék nélkül égjen el. 

84. Solutio Amyli. 
l(em én)' itó'-olda t. 

Végy: keményítő-port 
egytized grammot . . . . . . 0·1 

Dörzsöld össze öt köbcentimeter lepárolt vízzel és a fel
kavart keveréket öntsd hüsz köbcentimeter forró vízbe, Hevenyé
ben készítsd. 

Ha kaliumjodidos keményítő,oldatra van szükséged, úgy az 
oldatban oldj 0·25 gramm kaliumjodidot. 

85. Sotutio Calcii chlorati concentrata. 
Tö11u'11y calcüwzcfzlorid-oldaf. 

Végy: kristályos calciumchloridot 
nyolcvan gramn1ot . so·o 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köhce11ti-
111eter !egyen. 

Végy: 

86. Solutio Gelatinae glycerinata. 
O(vcerines gelati11-oldat. 

apróra vagdalt gelatint 
fél grammot. . . . . . 

Oldd fel kis lombikban enyhe melegítéssel 
lepárolt vízben 

34í 

o·s 

huszonöt gram111ban. . . . . . . 25·0 
A langymeleg oldatot rázd össze jól körülbelül egy köb
centimeter friss tojásfehérjével, azután hevítse\ a lombikot 
vízfürdőn, míg a megolvadó tojásfehérje pelyhekben ldvá
lott. Az oldatot sziírd meg papíroson és elegyítsd 
glycerinnel 

hetvenöt grammal. . , . . . . . . 75'0 
Színtelen, átlátszó folyadék, mely csersav-oldatban bőséges 

fehér csapadékot okoz. ,!!l;!c 

87. Sotutio lndici. 
!ndigoca rm in-oldat. 

Végy: pépes indigocarmint 
öttized grammot o·s 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az oldat száz köbcenti
meter legyen. 

A lángreactiókhoz való használatra hígítsd az oldatot annyira, 
hogy a kaliumchlorattal megfestett láng jól átlássék az oldaton, 
a natriumchloriddal festett láng színe pedig ne lássék. 

Végy: jodeosint 

oldjad 

88. Solutio Jodeosini. 
/odeosin-oldat. 

kétszázad gran11not 0·02 

tömény szeszben 
tíz gra1111nban . . . . . . . . 10 

Tégy egy 200 köbcentimeteres jenai üvegből készült üveg
dugós Erlenmeyer-lombikba 100 köbcentimeter vizet, 30 köbcentí
meter aethert, egy csepp 1Í10 norma! sósavat és 3 csepp jodeosin
oldatot. Zárd el a lombikot, s rázd össze tartalmát. Az alsó vizes 
folyadéknak színtelennek kell maradnia. Ha most a lombikba 2 
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csepp ', 10 normal nátronlúgot cseppentesz és a lombik tartalmát 
újból összerázod, a vizes folyadéknak rózsaszínt kell öltenie. 

Csepegtető üvegben tartsd. 

89. Solutio Lacmoidi. 
Lacmoid-oldat. 

Végy: lacmoidot 
ötszázad grarn111ot 

oldjad porcellfo mozsárban dörzsölve 
legtöményebb szeszben 

és 
tíz grammban 

lepárolt vízben 

o·os 

10 

tíz gran1111ban . . . . . . . . 10 
Ha ez oldatból két cseppet 10 köbcentimeter lepárolt vízhez 

és két cseppet 10 köbcentimeter szeszhez téssz, mind a két folya· 
dék ibolya vörös színíire festődik; ez oldatok egy-egy csepp tized
normal nátronlúgtól megkékülnek, utóbb pedig két-két csepp 
tizednormal sósavtól hagymavörös színt öltenek. 

Csepegtető üvegben tartsd. <~ 

90. Solutio Methyiorange. 
M et/!_1·/ora nge-olda t. 

Végy: methylorange-t 
ötszázad granHnot . o·os 

Oldjad annyi lepárolt vízben, hogy az 
meter legyen. 

oldat ötven köbcenti-

Csepegtető-üvegben tartsd. 

91. Solutio secundum Nessier. 
Nessler:ti'lc oldat. 

Végy: mercurijodidot 
tíz gra111111ot . . . 

kaliumjodidot 
öt gra111111ot . . . . . . 

natriumhydroxydot 
húsz gTa111111ot . . . . 

lepárolt vizet 
széiz granunot . . . . . 

10·0 

s·o 

20·0 

lOO·O 
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A mercurijodidot és a kaliumjodidot dörzsöld össze porcellán
mozsárban a víz kis részletével ; a megmaradt lepárolt vízben 
oldjad a natriumhydroxydot és a tökéletesen kihült lúgot elegyítsd 
palackban a másik oldattal. Tedd a palackot hiivös helyre és 
néhány nap múlva öntsd le a folyadék tiszt<íját. 

Halványsárga, maró folyadék: fajsúlya körülbelül l ·28. 
Megolvasztott paraffinba 1mírtott parafadugóval elzárt palack

ban sötét helyen tartsd. 

92. Solutio Phenolphtaleini. 
Phmolphta lein-olda t. 

Végy: phenolphtaleint 
fél gra1111not' . . ' . . . . . . . . o·s 

Oldjad annyi higított szeszben, hogy az oldat ötven köb
centimeter legyen. 

Csepegtető-üvegben tartsd. 

93. Soiutio Stanni chlorati acido hydrochlorico. 
parata. 

Sósai•as sta11nod1lorid-olda t. 
Végy: kristályos stannochloridot 

ötven grammot , . . . . . . . . so·o 
Oldjad annyi legtöményebb sósavban, hogy az oldat ötszáz 

köbcentimeter legye1i. A folyadékot tedd lekötött üvegdugós 
palackban meleg helyre, majd néhány nap múlva öntsd le a szín
telenné v<ílt folyadékot a netalán keletkezett íiledékről. 

Színtelen, maró-savanyú, füstölgő folyadék; fajsúlya J ·24-1 ·25. 
Arsen kimutatása végett elegyíts a vizsgálandó oldathoz e kémlő
szerből 5 térfogatnyi!, majd a folyadékot enyhén felmelegítvén. 
figyeld meg színét félóra mulva. 

Ha Fowler arsenes oldaüíból 1 cseppnyit 10 köbcentimeter 
vízzel higítasz és ez oldatból 2 köbcentimetert 1 O köbcentimeter 
sósavas stannochlorid-oldattal elegyítesz, az enyhén megmelegítetl 
folyadék félóra mulva söWbarna színű legyen. 

A készítményből 5 grammot higíts 100 gramm lepárolt víz
zel és elegyíts a folyadékhoz O·J norma! kaliumhypermanganat
oldatot: e volumetriás-oldatból legalább 30 köbcentimeter fogyjon, 
hogy a folyadék éppen rózsasziniivé váljék. 
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Jól záró üvegdugós kis palackokban tartsd; a régi meg
romlott készítmény kémlőszerűl nem használható. 

'''94. Spiritus. 
Tö111é!!J1 szesz. 

95. Stannum chloratum crystallisatum. 
Kristdlyos sta1111ocldorid. 

SnCl,,2H,O = 225"9. 

Színtelen, átlátszó kristálykák. Sósavval megsavanyított víz
ben könnyen oldódik. 

Oldatában hydrogensulfidos víz sötétbarna színíi csapad~kot 
okoz. A mercurichlorid-oldat néhány cseppnyi stannochlorid-oldat
tól tejszerűen megzavarosodik. Salétromsavval készíílt oldatában 
ezüstnitrat-oldattól fehér túrós csapadék keletkezik. 

A levegőn oxydatió folytán megváltozott készítmény nem 
használható. Ha 1 gramm stannochloridra 10 köbcentimeter 
tömény sósavat öntesz, az eleintén esetleg kissé zavaros oldat 
10 percen belül megtisztuljon; az oldat színtelen legyen. 

Igen jól záró üvegben tartsd. 

*96. Zincum chloratum. 
Zinkc/1/orid. 

*97. Zincum oxydatum. 
Zi11koxyd. 

98. Zincum raspatum. 
Zi11k-rcszelék. 

Tiszta fém-zinkből készült kékesfehér színíi, fémfényű, durva 
reszelék. Hevítve 433°-on olvad. 

Hígított kénsavban hydrogen-gáz fejlődéssel oldódik; ez 
oldatban ammonia-oldat fehér, kocsonyás csapadékot okoz, a 
kémlőszer fölöslegével pedig színtelen és átlátszó oldat keletkezik. 

Ha 1 gramm zink-reszeléket és ugyanannyi vasport kis 
hengerpohárban 10 köbcentimeter natronlúggal leöntesz, majd a 

i 
'· 
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poharat óraüveggel befödöd, a pohárban foglalt levegő 10 perc 
mulva se legyen a1nn1onia-szagú, illetőleg sósavba 111ártott üveg
bot körül ködöt ne okozzon. 

IV. Volumetriás oldatok. 

99. Solutio acidimetrica normalis. 
Normai ndtronlt(t]", norma/ savméró"-o!dat. 

NaOH = 0"04006 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: natriumhydroxydot 
szcíz gran1111ot 100·0 

oldjad. 
lepárolt vízben 

ezernyolcs2'ÍZ grammban. . . . . JSQQ·Q 

A folyadékot öntsd jól záró palackba, tégy hozzá mész
pépet, a melyet friss égetett mészből 50 grammból és lepárolt 
vízből 200 grammból készítettél, majd rázogasd gyakrabban 
össze a keveréket. 

Másnapra, mire a lúg ülepedés folytán tökéletesen meg
tisztult, mérj le pontosan 50 köbcentimeter normal sósavat, fessed 
meg 2-3 cseppnyi methylorange-oldattal vörösre és tégy hozzá 
a száraz súlymérő-csőbe öntött lúgból annyit, hogy a folyadék 
vörös színe éppen narancsszíníivé váljék. Állapítsd meg tized
grammnyi pontossággal a mérőcső súlyveszteségét, majd ismételd 
a. kísérletet, jelzőül ezúttal néhány cseppnyi szeszes-phenolphtalein
oldatot használva. A reactió befejeztét ez esetben az jelzi, hogy 
a folyadék a lúg utolsó cseppjétől rózsaszínt ölt. A két mérés 
között a különbség 0·4 grammnál kisebb legyen, különben a lúg 
nem kellőe-'11' szénsavtól mentes. A mérések alkalmával elhasznált 
lúgmennyiség középértékének húszszorosát mérd le literes mérő
lombikba és hígítsd annyi kiforralt és tökéletesen kihűlt lepárolt 
vízzel, hogy a folyadék té1iogata 1 OOO köbcentimeter legyen. 

A normal mítronlúg meszes víztől legföljebb csak kissé 
zavarosodjék meg, 20 köbcentimeteres részletének semlegesítésére 
pedig akár phenolphtalein-, akár methylorange-oldatot haszn<Ílsz 
jelzőíil, 19"9-20·] köbcentimeter normal sósav kelljen. 

--- - -1 
1 
• 
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A norma! nátronlúgot olyan palackban tartsd, melyet meg
olvasztott paraffinba mártott parafadugóval jól elzártál. 

Ha 0·1 norma] nátronlúgra van szükséged, úgy higíts 10 köb
centimeter norma] nátronlúgot kiforralt és tökéletesen kihült 
és lepárolt vízzel 100 köbcentimeterre. 

100. Solutio alkalimetrica normalis. 
Normai sósav, norma! !úgméró'-oldat. 

J-ICI = 0·03646 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: higított sósavat (10%) 
ötszáz gTatnmot 

elegyítsd ugyanennyi 
lepárolt vízzel. 

soo·o 

Önts ez elegyből mintegy 100 köbcentimeternyit száraz súly
mérőcsőbe és határozd meg a megtöltött mérőcső súlyát. 
Ezután tégy körülbelül 250 köbcentimeteres lombikba 
tiszta kaliumhydrocarbonatot 

tíz és kétszázad grammot. . 10·02 

oldjad körülbelül 50 köbcentimeter lepárolt vízben és fesd mtg 
az oldatot 2-3 cseppnyi methylorange-oldattal sárgára. Tégy 
ezután a folyadékhoz a súlymérőcsőben foglalt sósavból annyit, 
hogy a folyadék sárga színe éppen narancs-színűvé váljék. Állapítsd 
meg 0·1 grammnyi pontossággal a mérőcső súlyveszteségét, majd 
ismételd a kisérletet. A mérések alkalmüval elhasznált savmennyiség 
középértékének tízszeresét mérd pontosan literes mérőlombikba 
és higítsd annyi kiforralt és kihült lepárolt vízzel, hogy a folyadék 
térfogata 1 OOO köbcentimeter legyen. 

A norma! sósav helyességének ellenőrzése végett mérj le 
pontosan két gramm tiszta kaliumhydrocarbonatot, oldjad ezt 
néhány köbcentimeter vízben, fesd meg a folyadékot 1-2 cseppnyi 
methylorange-oldattal, végül csepegtess hozzá a bürettában fog
lalt, helyességére megvizsgálandó sósavból annyit, míg a folyadék 
éppen narancsszíniívé vált. E célra belőle 19·9-20·1 köbcenti
meter kelljen. 

Ha 0·1 non11al sósavra van szükséged, úgy higíts 10 köh
centimeter norma! sósavat kiforralt és kihült lepárolt vízzel 100 köb
centimeterre. 

1 
i 
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101. Solutio Argenti nitrici decinormalis. 
Tizednormal ezüstnitrat-oldat. 

'/,,AgNO, = 0"01699 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: porrádörzsölt és 100°-on megszárított tiszta ezüst
nitratot. 

tizenhat és kilencvenkilencszázad grammot 15·99 
O!djad lepárolt vízben, majd higítsd az oldatot literes mérő

lombikban annyira, hogy térfogata 1000 köbcentimeter legyen. 
Az oldat helyességének ellenőrzése végett elegyíts 20 köb

centimeteres részletéhez ugyanannyi 0·1 norma! sósavat. A kelet
kezett csapadékról rázogatás és melegítés után lesziirt, tökéletesen 
áfüítszó folyadék egyik feléhez tégy néhány cseppnyi ezüstnitrat
oldatot, a másikhoz néhány cseppnyi sósavat. Ha a volumetriás 
oldatok megfelelőek, úgy legföljebb alig észrevehetően zavaroso
dik meg valamelyik próba. 

102, Solutio Baryi chlorati decinormalis. 
Tized11ormal bmyumchlorid-oldat. 

1,'„ BaCl,,2H,O 0·01222 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: el nem mállott kristályos baryumchloridot 
. tizenkét és huszonkétszázad grammot 12·22 

Oldjad lepárolt vízben, majd higítsd az oldatot literes mérő
lombikban annyira, hogy térfogata 1000 köbcentimeter legyen. 

Az oldat helyességének ellenőrzése végett elegyíts 20 köb
centimeteres részletéhez ugyanannyi 0·1 norma! ezüstnitrat-oldatot 
és néhány cseppnyi salétromsavat. A keletkezett csapadékról rázo
gatás és melegítés után leszűrt, tökéletesen átlátszó folyadék egyik 
feléhez tégy néhány cseppnyi ezüstnitrat-oldatot, a másikhoz 
néhány cseppnyi baryumchlorid-oldatot. Ha a volumetriás oldatok 
megfelelőek, úgy legföljebb~:alig észrevehetően zavarosodik meg 
valamelyik próba. 

103. Solutio Kalii bijodici decinormalis pro Jodo. 
fodra tizedtzormal kaliumbijodat-o/dat. 

1/,„KHQO,), = 0·00325 gramm egy köbcentimeterben. 
1/ 1,J = 0·0127 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: 100°-on szárított tiszta kaliumbijodatot 
három és huszonötszázad grammot. 3·25 

23 
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Oldjad lepárolt vízben, majd higítsd az oldatot literes mérő" 
lombikban annyira, hogy térfogata 1 OOO köbcentimeter legyen. 

Ez oldat a tizednormal natriumthiosulfat-oldat és így köz
vetve a 0·1 norma( kaliumbromat- és kaliumhypermanganat-oldat 
helyességének ellenőrzésére való. 

104. Solutio Kalii bromici decinormalis pro Bromo. 
Bromra tizednormal kaliumbromat-oldat. 

1/,„KBrO, = o·00279 gramm egy köbcentimeterben. 

'/10 Br = 0·0080 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: 100°-on szárított tiszta kaliumbromatot 
két és hetvenkilenczszázad grammot. . 2·79 

Oldjad lepárolt vízben, majd higítsd az oldatot literes lom
bikban annyira, hogy térfogata 1 OOO köbcentimeter legyen. 

Az oldat helyességének ellenőrzése végett mérj le belőle 
20 köbcentimetert, oldj benne 1 gramm tiszta kaliumjodidot és 
savanyítsd meg a folyadékot 2 köbcentimeter sósavval, majd 
5 perc mulva higítsd 2-3 annyi lepárolt vízzel. A sárgásbarna 
színií folyadék elszíntelenítésére 19·9-20'1 köbcentiméter 0·1 
norma! natriumthiosulfat-oldat kelljen. Az ellenőrzést még pon
tosabbá teheted, ha keményítő-oldatot használsz jelzőiíl. 

105. Solutio Kalii hypermanganiei decinormalis 
pro Oxygenio. 

Oxygenre tized11omzal kali11mhypem1a11ga11at-oldat. 
'/100 l(Mnü, = 0.00316 gramm egy köbcentimeterben. 
1/ 200 = 0·0008 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: tiszta kristályos kaliumhypermanganatot 
három és tizenhatszázad grammot . . 3'16 

Oldjac! lepárolt vízben, majd hígítsd az oldatot literes lom
bikban annyira, hogy térfogata 1000 köbcentimeter legyen. 

Az oldat helyességének ellenőrzése végett mérj le belőle 

20 köbcentiméternyi!, hígítsd körülbelül 100 köbcentimeter lepárolt 
vízzel, oldj benne egy gramm kaliumjodidot és savanyítsd meg 
a zavaros folyadékot 5 köbcentimeter sósavval. A megsavanyí
táskor átlátszóvá vált sárgásbarna szinii oldat elszíntelenítésére 

1 

1 

1 
1 
1 

l 
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19·9-20'1köbcentimeter0·1 norma! natriumthiosulfat-oldat kelljen. 
Az ellenőrzést még pontosabbá teheted, ha keményítő-oldatot 

használsz jelzőűl. 

106. Solutio Natrii thiosulfurici decinormalis. 
Tized1101wal natriumthiosaljat-oldat. 

1/ioNa,S,0,,5H,O = 0·02483 gramm egy köbcentimeterben. 

Végy: tiszta kristályos natriumthiosulfatot, 
huszonnégy és nyolcvanháromszázad grammot 24'83 

0 djad lepárolt vízben, majd higítsd az oldatot literes mérő 
lombikban annyira, hogy térfogata 1000 köbcentimeter legyen. 

A:z oldat helyességének ellenőrzése végett mérj le 20 köb
centimeter 0·1 norma! kaliumbijodat-oldatot, oldj benne 1 gramm 
kaliumjodidot és savanyítsd meg a folyadékot 2 köbcentimeter 
sósavval, majd higítsd 2-3 annyi lepárolt vízzel. A sárg<ísbarna 
színii folyadék elszíntelenítésére 19·9-20·1 köbcentimeter legyen 
szükséges a helyességére ellenőrzendő oldatból. Az ellenőrzést 

még pontosabbá teheted, ha keményítő-oldatot használsz jelzőűl. 
Ez ellenőrző kisérletet időnkint ismételd, kivált ha ez oldatot 

1n<ís volumetriás oldat ellenőrzésére kivánod használni. 

23* 



Eszközök, készülékek és 
szerek. 

a) Gyógyszerek vizsgálatához. 

Kémlőcső, legalább 24 darab. 

„ 
mu-

Kisebb üveglombikok, 100-200 köbcentimeteresek. 
Mércézett üvegdugós lombikok, 1000, 100 és 50 köbcenti-

meteresek. 
Két darab 100 köbcentimeteres üvegdugós Erlenmeyer-lombik. 
Két darab 200 köbcentimeteres jenai üvegből készült Erlen· 

meyer-lombik. 
E"Y darab 50 két darab 100 és két darab 200 köbcenti-
" ' meteres közönséges Erlenmeyer-lombik. 

Egy darab 100 és egy darab 200 köbcentimeteres hengeres 
választó tölcsér. 

Egy darab 50 és egy darab 100 köbcentimeteres választó 
lombik oldalvást felforrasztott csővel, hozzájuk való Liebig-féle 
hűtővel a forráspont meghaüírozásához. 

Két darab 1/, 0 köbcentimeterre osztott 50 köbcentimeteres 
mérőcső (büretta). 

Súlymérőcső (súlybüretta) 200 köbcentimeteres. 
Mérőlopók (pipetta) 5, 10, 20, 25 és 50 köbcentimeteresek. 
Osztályozott 25 köbcentimeteres kémlőcső üvegdugóval. 

(Aether kémlőcső.) 
Hengerpoharak. 
Óraüvegek. 
Üvegcsészék. 
Szűrőtölcsérek. 

Szűrőállványok. 

Üvegcsövek. 

Üvegpálcák. 
Fecskendőlombik. 

Kisebb porcelláncsészék. 
Kisebb porcellántégelyek fedővel. 
Po rcellán-lem ezké k. 
Vékony platina-lemez. 
Platina-drót lángkisérlethez. 
Kis platina-tégely fedővel. 
Tégelyfogó. 
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Platina-drótból készült háromszög, tégelyizzításhoz. 
Exsiccator chlorcalciummal vagy tömény kénsavval. 
Bunsen-féle gázlámpa, vagy Berzelius-féle szeszes lfo1pa. 
Drótháló. 
Fuvólámpa. 
Vízfürdő. 

Pontos és érzékeny mérleg. 
Sziirőpapiros. 

Siirűségmérők (Areometer), egy a víznél kisebb és. egy a 
víznél nagyobb fajsúly meghatározására, hozzájuk valo üveg
hengerrel vagy Westphal~111érleg. 

Szeszmérő (Alcoholometer). 
Hőmérő - 20'-tól + 100°-ig, egy másik + 300-ig, hajszálcsö-

vekkel és kaucsukgyiirűkkel, az olvadáspont meghatározásához 
Kénhydrogen-fejlesztő készülék. 
Chlor-fejlesztő készülék. 
Széndioxyd-fejlesztő készülék. 
Nagyítóüveg körülbelül ötszörös nagyítással. . 
Mikroskóp legalább 300-szoros nagyítással és okular-m1kro-

meterrel felszerelve. 
Mikroskópos vizsgálatokhoz való eszközök u. m. borotva, 

bontótűk, szike, olló, kis csipesz, tárgy- és fedőlemezek, bodzabél, 
kézisikatyú ikézisatu) .vagy kézimikrotom. 

b) Gyógyszerek készítéséhez. 

A vények elkészítéséhez szükséges mérlegek és eszközök, 
továbbá: 

l 
1 
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Oőz- és lepároló-készülék közvetlen és áramló gőzzel való 
lepároláshoz. 

Kisebb s nagyobb mérlegek. 
Szárítószekrény. 
Sajtó. 
Nagyobb fémmozsár. 
Kisebb-nagyobb porcellánmozsarak és porczelláncsészék. 
Keverőtálak. 

Kisebb, nagyobb üvegtölcsérek. 
Szűrőpapiros és szűrőszövetek. 
Kisebb és nagyobb sz(irőhengerek. 
Üvegbotok. 
Lapocok. (Spatula.) 
Porce!lánmércék. 
Tapaszkenő. 

Komprimálógép. 
· Sterilizáláshoz szükséges készülék. 
Egy darab 250 grammnyi és egy darab legalább 500 grammnyi 

porított dróg befogadására alkalmas percolator. (1. Extracta feje
zet 4. pont.) 

Különböző nagyságú elzárható áztató-edények. 
forró vízgőzben hevíthető porcellán és ón forrázóedények, 

illetőleg főzőedények. (1. Decoctum fejezet.) 
Üstök, külön a kenőcsök, tapaszok stb., külön a [syrupok, 

roobok stb. készítéséhez. 
Szárítószelencék. (1. Extracta 8. pont.) 
Két darab norma! cseppszámláló. (1. Általános rész 4. pont.) 
Három darab rosta és három darab szita. (1. Általános rész 

11. pont.) 
Egy darab egy négyzetcentimeter látóterületű fonalszámláló 

nagyító. 

TÁBLÁK. 
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1. 

Legnagyobb adagai a Magyar Gyógyszerkönyv Ill. kiadásába 
felvett s belsőleg használt méregként is ható szereknek, a melyeken 
túl felnőttek számára az orvos felkiáltójel (!) használata nélkül ne 

A szer neve 

Acidum arsenicosum 

Acidum carbolicum . 

rendeljen. 

Aethylmorphinum hydrochloricum s. Dio-

ninun1 

Amylenum hydratum. . . 

Amylium nitrosum pro inhalatione 

Antifebrinum . . . . 

Antipyrinum . . . . 

Antipyrinum coffeinocitricum 

Antipyrinum salicy!icum . . 

Apomorphinum hydrochloricum . 

Aqua Amygdalarum amararum 

Argentum nitricum crystallisatum 

Atropinum sulfuricum 

Belladonnae folia . . 

Cantharides 

Chloratum hydratum 

Cocainum hydrochloricum 

Codeinum hydrochloricum 

Coffeinum 

Coffeinum citricum . . . 

__ „_ Pro 
---

dosi die 

gramntokban 

0·005 0 015 
o· 1 o·s 

0·05 o· 15 
4·0 s·o 
5 csepp 
o·s 1. 5 
2·0 6·0 
1. 5 3•0 
2·0 6·0 
0·01 0·05 
1. 5 s·o 
0·03 o· 1 
0·001 0·003 
0·2 o·6 
o·os o· 15 
3·0 5·0 
0·03 o· 15 
0·05 0·30 
0•3 1 ·o 
0•6 2·0 

I! 
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A szer neve 

Coffeinum natrium benzoicum 
Coffeinum natrium sa!icylicum 

Colocynthidis fructus 

Cuprum sulfuricum qua emeticum 
Digitalis folia . 

Dioninum lásd Aethylmorphinum hydro
chloricum 

Diuretinum lásd Theobrominum natrio-

salicylicum 

Eucainum ~· 

Extractum Belladon nae 

Extractum Cannabis Indicae 
Extractum Colocynthidis fructus 
Extractum Filicis maris aethereum 

Extractum Hyosciami 

Extractum nucis vomicae . 
Extractum Opii . 

Extractum Scillae 

Extractum Secalis cornuti fluidum . 

Extractum Secalis cornuti siccum 

Extractum Seca!is cornuti spissum 
Guajacolum carbonicum 

Hydrargyrum bichloratum ammoniatum 

Hydrargyrum bichloratum corrosivum 
Hydrargyrum bijodatum rubrum 

Hydrargyrum chloratum mite . 

Hydrargyrum oxydatum flavum . 
Hydrargyrum sa!icylicum . 

Hyosciami folia . 

........ ·········--;;------!"""9"---------------~----i-i 

Pro 
. 

dosi die 

grammokban 

0•6 
0•6 
0·3 

0·2 

0·03 
0·03 
o·os 
o·os 

0·10 
o·os 
0 · 1 

0·2 
1 ·o 
o·s 
o·s 
1 ·o 
0·02 
0·02 
0·02 

0·02 
0·02 
o·3 

2·0 
2·0 
1 ·o 
1 ·o 
1 ·o 

o· 15 
0·10 
o· 15 
o· 15 

10·0 

0·30 
0·10 
0·3 
o·s 
3·0 
1. 5 

1. 5 

5·0 
0·06 
0·06 
0·06 
1 ·o 
0·05 
0·05 
1 ·o 

A szer neve 

Jodoformium pro usu interno 

Jodum 
Kalium chloricum 
Kalium stibiato-tartaricum 

Kreosotum 
Lactucarium 

Lobe!iae herba 
Morphinum hydrochloricum 

Nitroglycerinum . 
Nucis vomicae semina . 

Oleum Crotonis . 

Opium pulveratum 

Paraldehydum 
Pastilli Nitroglycerini 
Phenacetin 

Phosphorus 
Physostigminum salicylicum 

Pilocarpinum hydrochloricum . 

Plumbum aceticum 

• 

Podophylii resina s. Podophyllinum 

Pulvis Doveri . 

Resorcinum 
Sabinae frondes . 

Salipyrinum lásd Antipyrinum salicylicum 

Salolum 
Santoninum 

Scilla siccata 

Scopolaminum hydrobromicum 

Secale. cornutum 
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I! Pro 
1:--·---d~;i ·c: ..... d.ie-

gra1nmokban 

0·2 
0·03 
o·s 
o· 15 
0·3 
0·3 
o· 1 

0·03 
o·ooos · 
o· 1 

0·05 
o· 15 
s·o 
1 darabi 
1 ·o 
0·001 
0·001 
0·02 
0· 1 

o·os 
1 ·o 
o·s 
1 ·o 

1. 5 

o· 1 
0·2 
0·0005 
1 ·o 

1 ·o 
o· 1 

2·0 
o·s 
1 ·5 

1 ·o 
0·3 
0·10 
0·003 
0·2 
o· 15 
o·s 

10·0 
6 darab 
3·0 
0·003 
0·003 
0·04 
o·s 
0·2 
s·o 
s·o 
2·0 

5·0 
0•3 
1 ·o 
o·oots 
3·0 
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A szer neve 

Solutio arsenicalis Fowleri 
Strophanthi semina . 
Strychninum nitricum . 
Sulfonalum . . 

Theobrominum natriosalicylicum s. Diu-
retinum . . . . . . . 

Tinctura Belladonnae 
Tinctura Cannabis Indicae 
Tinctura Canthariclum 
Tinctura Colchici 
Tinctura Digitalis 
Tinctura jocli pro 
Tinctura Lobeliae 

usu interno 
) 

-rinctura nucis von1icae 
Tinctura Opii crocata 
Tinctura Opii . . . . 
Tinctura Strophanthi 
Tinctura Veratri . 
Trionalum . 
Vinum stibiatum 
Zincum sulfuricum qua emeticum . 

Pro 

dosi die 

gran11nol<ban 

o·s 
o·os 
0·01 

1 ·o 
1. 0 

1 ·o 
0·5 
1. 5 

1. 5 

0·2 
1. 0 
1. 0 

1. 5 

1. 5 

o·s 
1. 0 

o·s 

1. 5 

0 · 15 
0·02 
2·0 

s·o 
3·0 

4·0 
1. 5 

s·o 
s·o 
1 ·o 
3·0 
2·0 

s·o 
s·o 
2·0 

2·0 
1. 5 

1 ·o 
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11. 

A többiektől elkülönítendő gyógyszerek jegyzéke. 1-H 

Acetum Scillae 
Acidum aceticum concentratum 
Acidum carbolicum 
Acidum carbolicum liquefactum 
Acidum hydrochloricum con-

centraturn 

Acidum nitricum concentratum 
Acidum sulfuricum concentra-

t ll lll 

Aether bromatus 
Aether chloratus 
Aloe 
Ammonium bromatum 
Amylenum hydratum 
Amylium nitrosum 
Antifebrinum 
Antipyrinum 
Antipyrin um co!feino-citricum 
Antipyrinum salicylicum 
Aqua Amygdalarum amararum 
Arecolinum hydrobromicum 
Argentum nitricum crystallisa-

tum 
Argentum nitricum fusum 
Argentum proteinicum 
Belladonnae folia 

Calcium hypophosphorosum 
Cannabis lndicae herba 
Cantharides 
Chloralum hydratum 
Chloroformium ad narcosim 
Chloroformium ad usum exter-

nu1n 

Coffeinum 
Co!feinum citricum 
Co!feinum natrium benzoicum 
Co!feinum natrium salicylicum 
Colchici semina 
Colocynthidis fructus 
Cuprum sulfuricum crystallisa-

tum 
Digitalis folia 
Emplastrum cantharidatum 
Eucainum hydrochloricum B. 
Euphorbium 
Extractum Aloes 
Extractum Belladonnae 
Extractum Belladonnae cum 

Dextrino exsiccatum 
Extractum Cannabis lndicae 
Extractum Colocynthidis 
Extractum Hyoscyami 
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Extractum Hyoscyami cum 

Dextrino exsiccatum 

Extractum Kolae fluidum 

Extractum nucis vomicae 

Extractum nucis vomicae cum 

Dextrino exsiccatum 

Extractum Opii 

Extractum Scillae 

Extractum Secalis cornuti spis

sum 

Extractum Secalis cornuti cum 

Dextrino exsiccatum 

Extractum Secalis cornuti fluidum 

formaldehydum solutum 

Ouajacolmn carbonicum 

Ouarana 
Hydrargyrum chloratum mite 

sublimatione paraium 

Hyoscyami folia 

lpecacuanhae radix 

J a!apae radix 

J ocloformium 

jodum 

Kalium bichromicum 

Kalium bromatum 

Kalium chloricum 

Kalium hyclroxydatum 

Kalium hypophosphorosum 

Kalium jodatum 

Kaliuni stibio-tartaricum 

Kalium sulfo-guajacolicum 

Kalium sulfuratum pro balneo 

Kresolum crudum 

Kreosotum 

Lactucarium germanicum 

Liquor Ammoniae 

Liquor Ammoniae anisatus 

Liquor acidus Halleri 

Liquor Hydrogenii hyperoxydati 

concentratissimus 

Lobeliae herba 

Mixtura chloralo-bromata 

Naphtolum 

Natrium bromatum 

Natrium hydroxydatum 

Natrium hypophosphorosum 

Natrium jodatum 

Nucis vomicae semina 

Oleum Crotonis 

Oleum Sinapis aethereum 

Opium 

Paraldehydum 

Pastilli Santonini 

Phenacetinum 

Pilulae ferri jodati 

Plumbmn aceticum basicum so

lutum 

Plumbum aceticum crystallisa-

tum 

Plumbum carbonicum 

Plumbum oxydatum 

Podophyllii resina 

Pulvis Doveri 

Pyrogallolum 

" ' 

Resina J a!apae 

Resorcinum 

Sabinae frondes 

Saccharinum 

Salolum 

Santoninum 

Scillae bulbus 

Scilla siccata 

Secale cornutum 

Stibium sulfuratum aurantiacum 

Sulfonalum 

Syrupus diacodii 

Syrupus ferri jodati 

Syrupus Ipecacuanhae 

Syrupus hypophosphorosus 

compositus 
Syrupus ((a!ii sulfoguajacolici 

Theobrominum natrio-salicyli

cum 

Tinctura Aloes 

Tinctura Be!ladonnae 

Tinctura Cannabis lndicae 

Tinctura Cantharidum 

Tinctura Colchici 

Tinctura Digitalis 

Tinctura Ipecacuanhae 

Tinctura jodi 

Tinctura Lobeliae 

Tinctura nucis vo1nicae 
Tinctura Opii 

Tinctura Opii crocata 

Tinctura Veratri 

Trionalum 

Veratri rhizoma 

Vinum stibiatum 

Zincum chloratum 

1 

Zincum sulfuricum 

367 
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Ill. 

A külön és elzárt helyen tartandó gyógyszerek jegyzéke. H~-H 

Acidum arsenicosum 

Aethylmorphinum hydrochlori-

cum seu Dioninum 

Apomorphinurn hydrochloricurn 

Atropinurn sulfuricurn 

Cocainurn hydrochloricurn 

Codeinurn hydrochloricurn 

Cylindri Hydrargyri bichlorati 
cörrosivi 

Hydrargyrum bichloratum am

moniatum 

Hydrargyrum bichloratum cor

rosivum 

Hydrargyrum bijoclatum rubrum 

Hydrargyrum chloratum mite 

vapore paratum 

Hydrargyrum oxydatum flavum 

Hydrargyrum salicylicum 

Morphinum hydrochloricum 

Nitroglycerinurn in spiritu so-

luttun 

Oleum phosphoratum 

Pastilli Nitroglycerini 

Phosphorus 

Physostigminum salicylicurn 

Piiocarpinum hydrochloricurn 

Scopolaminum hydrobromicum 

Solutio arsenicalis fowleri 

Strophanthi semina 

Strychninum nitricum 

Tinctura Strophanthi 

l 

t 
i 
" I• 
ll 

.J 

i ., 
1 
,j 

1 
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IV. Cseppszám-tábla. 

A cseppeknek egy grammot kitevő száma és az egyes csepp 
súlya, ha a 15° hőmérsékletű folyadék függélyes helyzetű cső
ből, 3 mm. átmérőjű kerek nyilású cseppentöből szabadon cse-

peg le (nemzetközi megállapodás): 

1gm' 
= ;I csepp = gm 

csepp 

Acidum carbolicum liquefactum 36 0·02s 

Acidum hydrochloric. dilutum 20 o·oso 
Acidum phosphoricum 20 0·050 

Aether 84 0·012 

Amjlenum hydraturn 63 0·016 

Amylium nitrosurn 67 0·015 

Aqua Amygdalarurn 33 0·030 

Aqua destillata . 20 0·050 

Chloroformium 53 0·019 

Kreosoturn 38 0·026 

Liquor acidus Halleri . • 52 0·019 

Oleurn Crotonis 45 0·022 

Oleum Menthae piperitae 51 0·020 

Oleum Rosae 50 0·020 

Oleurn Sinapis . 44 0·023 

Solutio arsenicalis fowleri 20 0·050 

Spiritus aethereus 65 0·015 

Spiritus arnmoniatus anisatus 54 0·019 

Spiritus concentratus 61 0·017 

Spiritus dilutus 55 0·01s 

Tinctura Opii crocata . 52 0·019 

Tincturae spiritu concentrato paratae 60 O·OJ7 

Tincturae spiritu diluto paratae 55 0·018 

Tinctura Valerianae aetherea . 63 0·016 
24 
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V. fajsúly-táblák. 

1. Sósav fajsúlya és hydrogenchlorid-tartalma. 2. Kénsav fajsúlya és hydrogensulfat-tartalma. 

l 5°-on + 4 C 0 hőmérsékíí víz fajsúlyára vonatkoztatva. 15'-on + 4 Co hőmérsékű víz faj súlyára vonatkoztatva. 
[Lunge és Marchlewski adatai.} [Lunge, Isler és Naef adatai.] 

fajsúly '/.;HCI ~úly 01„HCl fajsíily 0/uHCJ fajsúly 0/,H,SO, fajsúly 0/,jH~SO.\ fajsúly ".,H,SO., 

l ·010 2· 14 1 •075 15' 16 1•140 27•66 1. 010 1. 57 1 •260 34·57 1 ·510 60•65 

1. 015 3·12 1 ·080 16·15 1·145 28'61 1 ·020 3·03 1·210 35•71 1. 520 61 ·59 

1 •030 4·49 1 ·280 36•87 1. 530 62•53 
1 ·020 4· 13 1 ·o85 17• 13 1·150 29·57 

5·95 1 •290 38·03 1. 540 63•43 1 ·040 
1 ·025 5· 15 1·090 18 · 11 1·155 30·55 1 ·050 7·37 1•300 39' 19 l · 550 64"26 

1·030 6" 15 1 ·095 19•06 1·160 31•52 1 ·060 8•77 1 ·310 40·35 1 •560 65·20 

1 ·035 7• 15 1·100 20·01 1 • !65 32•49 1 ·010 10· 19 1·320 41 ·50 1. 570 66·09 

1. 080 11 ·60 1·330 42•66 1·580 66"95 
1 ·040 8· JG 1·105 20·97 1·110 33·45 1 ·090 12·99 1 '340 43·74 ]'590 67•83 

1 '045 9' 16 1·110 21 ·92 1'175 34·42 1·100 14"35 1"350 44•82 1·600 68•70 

1 ·050 10· 17 1 . 115 22·86 1 · JSO 35·39 1·110 15•71 1 ·360 45'88 1 ·610 69·56 

1. 120 11·01 1 •370 45·94 1 ·020 70'4'.! 
1·055 11·18 1·120 23"82 1·185 36•3! 

1s·31 1 •380 48•00 1 ·630 71 ·27 1·130 
1 •060 12· 19 1·125 24•78 1·190 37'23 1. 140 19 ·61 1 '390 49"06 1 ·640 12· 12 

1 ·065 13·19 1'130 25·75 1' 195 38• !6 1 · J50 20·91 1 ·400 50· 11 1 •650 72"96 

1 ·010 14 · 17 1 • !35 26"70 1 ·200 39 · 11 1'160 22·19 1 •410 51·15 1 ·660 73•81 

l ·no 23'47 1 '420 52' 15 1·670 74•66 

l · 180 24•76 l '430 53 · 11 1 •680 75·50 

1·l90 25·04 1 •440 54·07 l ·690 76•38 

1·200 27'32 1 '450 55·03 1 ·100 77· l 7 

1. 210 28"58 1 •460 55·97 1. 710 78•04 

1 ·220 29'84 1 •470 56·90 1 ·120 78'92 

1 •230 31 ·11 1'480 57"83 1·730 79·so 

J ·240 32'28 l '490 58•74 1. 740 80·6s 

1 •250 33•43 1 ·500 59·70 1. 750 SI ·56 
24''' 
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fajsúly 0/uH:1S04 fajsúly 0/oHeS04 fajsúly 0/oHeS0.1 

1 •760 82'44 1'826 91 ·25 1 •838 94•60 3. Salétromsav fajsúlya és hydrogennitrat-tartalma. 

1 ·110 83'51 1"827 91 •50 1•839 95·00 15°-on + 4 C0 hőmérsékű víz fajsúlyára vonatkoztatva. 

1 •780 84•50 1 ·828 91 ·10 1•840 95"60 [Lunge és Rey adatai.] 

1 •790 85•70 1 •829 91 •90 1·8405 95·95 
1 ·800 86'92 1 ·830 92·10 1·8410 96•38 

fajsúly 0/0 HNO~ fajsúly 0/,HNO, fajsúly 0/ 0 HNOs 

1 ·310 88•30 1. 831 92·43 1•8415 97·35 ' 
1 ·s20 90·05 1•832 92·10 1 '8410 98·20 1. 01 1 •90 1·1s 29·38 1·35 55-79 

1 ·s21 90·20 l '833 92·97 1 '8405 98'52 1·02 3•70 1·19 30'88 1 •36 57·57 
1·822 90'40 1•834 93·25 1 '8400 98•72 1 ·03 5•50 1·20 32.36 1•37 59·39 
1 '823 90'60 l '835 93'56 1 ·8395 98•77 
1'824 90·80 1•836 93·90 1 •8390 99· 12 1 •04 7·26 1. 21 33•82 1 ·38 61 ·27 

1 ·825 91 ·oo 1 '837 94·25 1'8385 99·31 1 ·05 3·99 1·22 35'28 1. 39 63•23 

1·06 10'68 1 ·23 36'78 1 ·40 65·30 

1 •07 12·33 1·24 38·29 1. 41 67•50 

1 ·08 13·95 1 ·25 39•82 1 ·42 69•80 

1 ·09 15•53 1 ·26 41•34 1 •43 12· 11 

1 · JO 11· 11 1 •27 42'87 l '44 74'68 

1 . 11 18•67 1 ·2s 44·41 1 ·45 11·28 

1·12 20·23 1 ·29 45•95 1•46 79•98 

1·13 21 ·77 1·30 47•49 1 ·47 82•90 

1·14 23•31 1. 31 49·01 l '48 86·05 

1·15 24'84 1•32 50•71 1 ·49 89'60 

1·16 26•36 1 •33 52•37 1·50 94•09 

1. 17 27•88 1•34 54•07 1. 51 93· 10 
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fajsúly 0/0 H1 SO~ fajsúly 0 /(1 H~S04 fajsúly 0/oH!!S0.1 

1 •760 82'44 1'826 91 ·25 1 '838 94·60 3. Salétromsav fajsúlya és hydrogennitrat-tartalma. 

1 ·110 83'51 1'827 91 •50 1 "839 95·00 15°-on + 4 C0 hőmérsékű víz fajsúlyára vonatkoztatva. 

1 •780 84"50 1 ·828 91·10 1•840 95"60 [Lunge és Rey adatai.} 

1 •790 85•70 1 ·829 91 •90 1 ·8405 95·95 
1 ·800 86'92 l '830 92·10 1. 8410 96•38 

fajsúly 0/0 HNO~ fajsúly 0/,HNO, fajsúly 0/ 0 HNO!l 

1. 810 88"30 1 "831 92·43 1•8415 97·35 ' 
1 1 ·820 90·05 1•832 92•70 1'8410 98'20 1. 01 1 ·go 1·18 29•38 1 ·35 55·79 

1 ·821 90·20 1•833 92•97 1 '8405 98·52 1 ·02 3·70 1·19 30'88 1. 36 57·57 
1·822 90'40 1·334 93"25 1. 8400 98•72 1 ·03 5·50 1 ·20 32.36 1 •37 59·39 
1 '823 90'60 1 ·835 93•56 1 ·8395 98·77 
1'824 90·80 1•836 93·90 1 •8390 99' 12 1·04 7·26 1. 21 33·82 1 ·38 61 ·27 

1 ·825 91 ·oo 1 ·837 94•25 1. 8385 99·31 1 ·05 8·99 1 ·22 35'28 1. 39 63•23 

1 ·06 10·68 1 ·23 36•78 1 ·40 55·30 

1 ·01 12·33 1·24 38•29 1 •41 67•50 

1 ·08 13'95 1·25 39"82 1 ·42 69•80 

1 ·og 15•53 1 ·26 41·34 1 •43 12·11 

1·10 17·11 1 •27 42'87 1 ·44 74'68 

1·11 18•67 1·2s 44·41 1 •45 11·2s 

1·12 20·23 1 ·29 45·95 1 •46 79•98 

1·13 21 ·77 1·30 47•49 1 ·47 82•90 

1·14 23•31 1 ·31 49·07 1 ·48 86•05 

1·15 24'84 1"32 50•71 1 •49 89'60 

1·16 26•36 1 ·33 52•37 1. 50 94•09 

1·17 27•88 1·34 54•07 1. 51 9s· 10 



374 375 

4. Phosphorsav fa.jsúlya és hydrogenorthophosphat-
tartalma. 5. Tejsav fajsúlya és hydrogenlactat-tartalma. 

15°-on ugyanolyan hőmérsék(i víz fajsúlyára vonatkoztatva. 15°-on ugyanolyan hőmérsék(i víz fajsúlyára vonatkoztatva. 

[Schiff adataiból szá1nítva.j [Ekkert adatai.] 

fajsúly o/uH5PO~ fajsúly ·-r------·· 0/0 HnPO~ fajsíily ! 
0í0 tl~P0 1 fajsúly 0

.·0 c;JH,10:1 fajsúly ~/0 C.1 H,10n fajsúly 
1 

0/,1 C.1 H,1 0~ 

1 

1 

1 ·005 1. 0 1·150 24'6 1 ·300 l 44·4 1 ·005 2·0 1 ·oso 29•6 1 •155 54· 1 

1. 010 2·0 1·160 26·0 1. 310 45·5 1. 010 4·0 1 ·oss 31'0 1•160 55•7 

1 ·020 3·8 1·170 27•4 1 ·320 46·8 1. 015 6•0 1 ·090 32•5 1. 165 57·4 

1 ·030 5•5 1·180 28•8 1'330 47·9 1 ·020 3·0 1 ·095 34 · 1 1·170 59· 1 

1 •040 7•3 1·190 30•2 1 •340 49· 1 1 ·025 10·0 1·100 35·8 1. 175 60·8 

1·050 9·0 1 ·200 31 •6 1 ·350 50·2 1 "030 12·0 1•105 37·4 1·180 62"6 

1 ·.060 10·6 1 ·210 33·0 1·360 51. 3 l ·035 14'0 1·110 39·1 1•185 64·4 

1 ·010 12·3 1 ·220 34·3 1"370 52"4 1 ·040 16·0 1·115 40'7 1·190 66·3 

1 ·oso 13·9 1 '230 35•6 1 •380 53·5 1 ·045 17·9 1·120 42•4 1·195 68•3 

1·090 15•5 1 ·240 36"9 1 •390 54•6 1 ·050 19·7 1·125 44·1 1 ·200 70"2 

1·100 17 · 1 1 ·250 38•2 1 •400 55·7 1·055 21 ·6 1'130 45·7 1 •205 12·2 

1·110 18•6 1 ·260 39·5 1. 410 56·8 1 ·060 23"4 1•135 47·4 1 ·210 74• 1 

1·120 20·2 1 ·270 40•7 1 ·420 57·9 1·065 25'1 1'140 49·1 1. 215 76"0 

1·130 21. 6 1 ·2so 42•0 1 •430 59•0 1·010 26'7 1·145 50•7 1 ·220 77•9 

1•140 23'1 1 "290 43·2 1 •440 60•0 ] ·075 2s·2 1•150 52•4 1 ·225 79•8 
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7. Kaliumcarbonat-oldat fajsúlya és kaliumcarbonat-
tartalma . 

6. Ammonia·oldat fajsúlya és ammonia-tartalma. . l 15'-on ugyanolyan hömérsékű víz fajsúlyára vonatkoztatva. 
15°-on + 4 C0-ú víz fajsúlyára vonatkoztatva. J [Gerlach adataiból számítva.] 

[Lunge adatai.] 

fajsúly 0/0I<~C011 fajsúly 0/ 0 1(,CO, fajsúly '/.K,CO, 
fajsúly 0/o H11 N fajsúly 0 ', H,N fajsúly 0/o H3N 

]7,' 1. 01 1 ·09 1 • J7 11·82 1·33 32·44 
0·995 1·14 0·955 11 ·32 0·915 23·35 1 ·02 2· 19 1'18 18•79 l 034 33•29 
0·990 2·31 0•950 12·74 0·910 24·99 1 ·03 3"28 1·19 19·77 1 ·35 34· 14 
0·985 3·55 0·945 14• l 7 0•905 26"64 1 ·04 4-37 1 ·20 20·73 1·35 34·95 
0·980 4·30 0•940 15"63 0·900 28"33 1 ·05 5-47 1. 21 21 ·68 1 ·37 35•76 

0·975 ö·os 0·935 11· 12 0•895 30•03 1 ·05 6•53 1 ·22 22·52 1 •38 36·58 
0·970 7·31 0·930 18•64 0·390 31"73 

) 
1 ·07 7·59 1 ·23 23·55 1 ·39 37·40 

0·955 3·59 0•925 20· 18 o·885 33•67 1 ·os 8·65 1 ·24 24·49 1 ·40 38•21 
0"960 9·91 0·920 21 ·75 0·880 35·60 1·09 9·72 1 ·25 25·44 1 "41 39·0() 

1. 10 10·18 1 ·25 26•32 1 ·42 39·79 

1·11 11·80 1 ·27 21·22 1 ·43 40•57 

1·12 12 ·81 1 ·28 28·11 1 ·44 41 •36 

1·13 13"83 1·29 29·00 1 ·45 42· 15 

1·14 14•85 1 ·30 29•90 1 ·45 42·91 

1·15 15•87 1. 31 30•74 1 ·47 43•67 

1·15 16•84 1·32 31 ·59 1 ·48 44·43 

' 

1 
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8. ferrichlorid-oldat fajsúlya és kristályos ferrichlorid
tartalma. 

15°-on ugyanolyan hőmérsékű víz fajsúlyára vonatkoztatva. 
[Ekkert adatai.] 

fajsúly %FeCl,„6H,O Fajsúly 0/,FeCl,„~H,01 fajsúly 0/„feCl.„6H,0 

1 ·45 

1 ·44 

1 •43 
1 ·42 

1 •41 

l. 'lO 

l •39 

1. 38 

1. 37 

68·8 

67·6 

66•5 
65·3 

64· J 

62'9 

61·7 

60•5 
59·2 

]·36 

1. 35 

1•34 

1 ·33 
1 ·32 
1. 31 

1. 30 
1. 29 

1 ·2s 

57·9 

56·6 
55•3 

54·0 

52•7 . 

51 ·4 

50·0 

43·7 
47•3 

1 ·27 

1 ·26 

1 ·25 

J ·24 

1 ·23 

1 ·22 
1. 21 

1 ·20 

1·19 

45·9 

44·4 
43·0 
41. 5 

40•0 

3S•5 

37·0 

35·5 

33·9 

9. Kaliumacetat-oldat fajsúlya és kaliumacetat-tartalma 
15°-on ugyanolyan hőmérsékű víz fajsúlyára vonatkoztatva. 

[Ekkert adatai.] 

Fajsúly 0/ 0 CH0 .COOKI fajsúly "/,CH,„COOI( fajsúly "j„CH,„COOI( 

1 ·050 

1 •055 

1 •060 

1 ·065 

1 ·010 

1 ·075 

1 ·oso 
1 ·os5 
]·090 

1 ·095 

1·100 

1·105 

9·90 

10.88 

11 ·s5 

12·s1 

13 · 11 

14·72 

15•66 

16'60 

17·53 
IS•46 

]9•38 

20·29 

1·110 

1·115 

1·120 

1·125 

1 · J30 

l · 135 
1 · ]40 

1 · ]45 

1·150 
l. 155 

]·]60 
1 · ]65 

21. 19 

22·09 

22·99 

23•S8 

24•77 

25•66 

26•55 

27·43 

2s·31 

29· 19 

30·07 

30•94 

1·110 

1·J75 

1 · JSO 

1·1S5 

1·]90 

1 ·195 

1 ·200 
]•205 
1 ·210 

1. 215 

1 ·220 
1 ·225 

31 ·81 

32.6S 

33•55 

34•41 

35·27 

36• 13 

36·99 

37•S4 

38•69 

39·53 

40·37 

41. 21 

~; 
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1 O. Ammoniumacetat-oldat fajsúlya és ammoniumacetat
tartalma. 

15'-on ugyanolyan hőmérsékü víz fajsúlyára vonatkoztatva. 
[Ekkert adalai.j 

Fajsúly 

1 ·020 

1 ·025 

J ·030 

1 •035 

1 ·040 

9·0 

11. 5 

14•0 

fajsúly 

1. 045 

]·050 

1 ·055 

1 ·060 

1 ·065 

ql 

CH,COÖ(H,NJ 

22·0 

24•8 

27·6 

30•4 

33·4 

fajsúly 

1 ·010 

1. 075 

1 ·oso 
1 ·os5 
1 ·090 

. 

' 
. 

0 

CH,COO(H,N) 

36·6 

40 0 

43·4 

47·2. 

51. 5 

11. Glycerin fajsúlya és glycerylalkohol-tartalma. 

15°-on ugyanolyan hőrnérsékü víz fajsúlyára vonatkoztatva. 
[Gerlach adataiból szá1nítva.J 

fajsúly "/, C„Ho(OH>,, fajsúly "" C„~.,\~~~.1 fajsúly ";., C,H (OH!, 

]·265 

1·250 

]•255 

1 ·250 

1 ·245 

1 ·240 

1·235 

100·0 

9s·o 
96·0 

94·0 

92·0 

90·0 

SS·J 

1 •230 

1·225 

1 ·220 

1. 215 

1 ·210 

1 ·205 

1 ·200 

S6·2 

84'4 

82•5 

1·J95 

1·190 

1·185 

1·180 

1•175 

1·170 

1·165 

73•6 

7J ·8 

10·0 

6S·2 

66·5 

64·7 

62•9 
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12. Szesz fajsúlya és aethylalkohol-tartalma. 

15'-on ugyanolyan hőmérsékű víz fajsúlyára vonatkoztatva. 
[Windisch adatai.] 

fajsúly 

1 ·0000 
0·9995 
0·9990 
0•9985 
0'9980 
0·9975 
0"9970 
0•9965 
0"9960 
0·9955 
0'9950 
0·9945 
0•9940 
0·9935 
0•9930 
0·9925 
0·9920 
0•9915 
0•9910 
0•9905 
0•9900 
0·9895 
0"9890 
0·9ss5 
0•9880 
0•9875 
0•9870 

o·oo 
0·26 
0·53 
o·so 
1 ·oó 
1·34 
1 •61 

1·89 
2. 17 
2·45 
2•73 
3·02 
3·31 
3·óo 

3'90 
4'20 
4·51 

4•81 

5' 13 
5·44 
5•76 
6·09 
6•41 
6•75 
7•08 
7·42 
7·77 

o·oo 
0·33 
0·57 
1·00 
1·34 
1 •68 
2·02 
2·;37 

2·12 
3·07 
3·42 
3•78 
4·14 
4'51 
4•88 
5•25 
5•63 
6·01 
6•40 
6•79 
7" 18 
7•58 
1·99 
3·40 
8·81 
9·23 
9·66 

fajsúly 

0•9865 
0•9860 
0.9855 
0•9850 
0·9845 
0·9840 
0·9835 
0•9830 
0•9825 
0•9820 
0•9815 
0•9810 
0•9805 
0•9800 
0·9795 
0•9790 
0•9785 
0•9780 
0·9775 
0•9770 
0·9765 
0•9760 
0·9755 
0·9750 
0·9745 
0•9740 
0.9735 

s·12 
8•48 1 

8•84 
9·20 
9·57 
9·94 

10·32 
10·71 
11·09 
11 •48 
11 ·88 
12·28 
12"68 
13•08 
13·49 
13'90 
14·32 
14"73 
15 · 15 
15•56 
15'98 
16"40 
16"82 
17·23 
17•65 
18·01 

18•48 

10·09 
10•52 
10"96 
11 '41 
11. 86 
12'32 
12·18 
13'25 
13·72 
14·20 
14•68 
15·16 

15"65 

16" 14 
16•64 
11· 14 
17"64 
18• 14 
18"64 
19' 14 
19"65 

20·15 

20•65 
21. 16 

21•66 
22·16 
22"65 

fajsúly 

0•9730 
0•9725 
0·9720 
0"9715 
0"9710 
0•9705 
0•9700 
0•9695 
0·9690 
0"9685 
0"9680 
0•9675 
0·9570 
0·9665 
0·9660 
0•9655 
0•9650 
0·9545 
0•9640 
0'9635 
0"9630 
0•9625 
0·9620 
0"9615 
0•9610 
0•9605 
0"9600 
0·9595 
0·9590 
0·9535 
0·95so 

·----·-·--
! 1 
1 súly-0/ 0 ! térf.- 1 u 

18"89 
19·30 
19•71 
20· 12 
20·52 
20·92 
21 ·32 
21·11 
22·10 
22·49 
22·s1 
23·25 
23"63 
24·00 
24·37 
24•73 
25•09 
25·45 
25·31 
26• ló 

26'51 
26'85 
21·19 
27·53 
27•86 
28' 19 
2s·52 
28",85 
29•17 
29·49 
29"81 

23' 14 
23•63 
24·12 
24•60 
25·08 
25'56 
26•03 
26•50 
26•96 
27·42 
27•87 
28•32 
28"76 
29·20 
29·54 
30•06 
30·49 
30·91 
31 ·32 
31 •73 
32' 14 

32·54 
32"93 
33·33 
33.71 
34.10 
34·47 
34•85 
35·22 
35·59 
35'95 

fajsúly 

0·9575 
0·9570 
0·9555 
0•9560 
0·9555 
0'9550 
0·9545 
0•9540 
0·9535 
0"9530 
0•9525 
0·9520 
0·9515 
0·9510 
0"9505 
0•9500 
0·9495 
0'9490 
0•9485 
0•9480 
0·9475 
0•9470 
0'9465 
0'9460 
0·9455 
0"9450 
0·9445 
0·9440 
0·9435 
0•9430 
0'9425 

súly· 0
/ 0 

30' 12 
30'43 
30•74 
31 ·05 
31 ·36 
31 '66 
31 ·96 

32•25 
32'55 
32"84 : 
33" 13 
33·42 
33·71 
33·99 
34"28 
34·56 
34•84 
35'11 
35·39 
35"66 
35•94 
36•21 
36'48 
36•75 
37·01 
37'28 
37•54 
37•80 
38•07 
38·33 
38"59 
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36•31 
36'67 
37•02 
37·37 
37·72 
38•06 
38'40 
38•74 
39•07 
39·40 
39·73 
40 06 
40"38 
40•70 
4l •02 
41 ·33 

41 '64 
41 '95 

42'26 
42•57 
42'87 
43• 17 
43·47 
43·77 
44•06 
44•35 
44'64 
44·93 
45·22 
45·50 
45·79 

-1 
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fajsúfy 

0•9420 
0•9415 
0·9410 
0•9405 
0'9400 
0·9395 
0·9390 
0·9385 
0•9380 
0·9375 
0·9370 
0·9355 
0·9360 
0·9355 
0•9350 
0•9345 
0·9340 
0·9335 
0•9330 
0·9325 
0•9320 
9•9315 
0·9310 
0•9305 
0·9300 
0·9295 
0·9290 
0'9285 
0•9280 
0'9275 
0•9270 

súly-0/ 0 

38'84 
39·10 
39·35 
39'61 
39'86 
40·11 
40•37 
40'62 
40'87 
41·11 
41 '36 
41 ·6.J 

41 '85 
42' IO 
42'34 
42·59 
42•83 
43·01 
43·31 
43·55 
43·79 
44·03 
44·27 
44·51 
44·75 
44•98 
45·22 
45'46 
45·59 
45·93 
46•16 

46•07 
46•35 
46'63 
46'90 
47·18 
47·45 
47·72 
47·99 
48'26 
48'53 
48•80 
49·06 
49·33 
49·59 
49•85 
50· 11 

50•37 
50·62 
5o·s8 
51·14 
51 ·39 
51 •64 
51·89 
52· 14 
52•39 
52•64 
52•89 
53'14 
53·39 
53•63 
53•88 

fajsúly 

0·9265 
0'9260 
0•9255 
0·9250 
0·9245 
0·9240 
0·9235 
0•9230 
0•9225 
0·9220 
0•9215 
0·9210 
0'9205 
0·9200 
0·9195 
0'9190 
0'9185 
0•9180 
0'9175 
0•9170 
0·9165 
0'9160 
0·9155 
0•9150 
0·9145 
0·9140 
0•9135 
0'9130 
0•9125 
0·9120 
0·9115 

súly-0
/ 0 

46•39 
46•63 
46'86 
47·09 
47·32 
47·55 
47•78 
43·01 
48•24 
48•47 
48•70 
43·93 
49'16 
49·39 
49'61 
49•84 
50•07 
50·29 
50·52 
50•75 
50•97 
51 ·20 
51 ·42 
51 ·65 

51 '87 
52.09 
52'32 
52'54 
52•76 
52'99 
53·21 

-, 

54· 12 
54•36 
54•60 
54•84 
55·08 
55•32 
55·55 
55·80 
56·03 
56•27 
56•50 
56•74 
56•97 
57·21 
57·44 
57•67 
57·90 
58• 13 
58•36 
58•59 
58•82 
59•05 
59·21 
59·50 
59·72 
59·95 
60' 17 
60•40 
60•62 
60•84 
61 ·06 

fajsúly 

0·9110 
0·9105 
0·9100 
0'9095 
0·9090 
0·9085 
0·9080 
0'9075 
0·9070 
0·9065 
0'9060 
0•9055 
0•9050 
0•9045 
0·9040 
0•9035 
0'9030 
0·9025 
0·9020 
0·9015 
0·9010 
0•9005 
0·9000 
0•8995 
0·8990 
0'8985 
o·s980 
0·8975 
0•8970 
0·8965 
0·8960 

53·43 
53·55 
53·88 
54· 10 
54·32 
54·54 
54·76 
54·9s 
55·20 
55·43 
55•65 
55·37 
56'09 
56•31 
56•52 
56'74 
56'96 
57• 18 
57·40 
57•62 
57•84 
58•06 
58·27 
58.49 
58•71 
53·93 
59• 15 
59·35 
59·5s 
59·30 
60·02 

térf.- 0/u 

61 ·29 
61 ·51 
61 •73 
61 ·95 
62'17 
62·39 
62•61 
62·82 
63·04 
63'26 
63•47 
63•69 
63•91 
54· 12 
64·34 
64'55 
64•76 
64'98 
65•19 
65·40 
65'61 
65•82 
66·03 
66•24 
66•45 
66•66 
61 •87 
67•08 
67•29 
67'50 
57·70 

fajsúly 

0·8955 
0·8950 
0'8945 
0'8940 
0·8935 
0·8930 
0·8925 
0•8920 
o·S915 
0•8910 
0·8905 
o·s900 
0'8895 
o·8890 
0·8885 
o·88SO 
0·8875 
0·8s10 
O·SS65 
O·S860 
0·8855 
o·ss5o 
0'8845 
0·8840 
0·8835 
0•8830 
O·SS25 
0•8820 
0·8815 
0·8810 
o·8S05 

súly-0
/ 0 

60'23 
60•45 
60•66 
60·88 
61 ·10 
61. 31 
61. 53 
61 ·75 
61·96 
62· 1s 
62·39 
62·61 
62•82 
63•04 
63•25 
63•47 
63•68 
63•90 
64· lJ 

64·33 
64·54 
64•75 
64·97 
65·18 
65•40 
65'61 
65•82 
66•04 
66•25 
66·46 
66•67 

383 

térf.-"/,1 

67•91 
68· 12 
68'32 
68·53 
68•73 
68•94 
69' 14 
69'34 
59·55 
69•75 
69•95 
70' 16 
70•36 
70•56 
70•76 
70•96 
71·16 
71 ·36 
71. 56 
71. 76 
71 •96 
12· 15 
72·35 
72·55 
72·74 
72·94 
73•14 
73·33 
73·53 
73•72 
73•92 
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fajsúly 

0·8800 
0•8795 1 

0·8790 ' 
0•8785 
0•8780 
0·8775 
0•8770 
0•8765 
0•8760 
0•8755 
0•8750 
0·3745 
0·8740 
0·8735 
0'8730 
0·8725 
0•8720 
0•8715 
0·8110 

0•8705 
0•8700 
0·8695 
0•8690 
0•8685 
0.8680 
o·S675 
0•8670 
0·8665 
0•8660 
0•8655 
0·8650 

.. ·---------~----:----------------------

súly-0/u 

ö6·s9 
67•10 
67•31 
57·52 
57·74 
57·95 
68• 16 
68•37 
68•58 
öS·8o 
69·01 
69·22 
69•43 
69•64 

74•11 
74·30 
74•49 
74·59 
74•88 
75•07 
75•26 
75·45 
75•64 
75•84 
75·02 
76··21 
76•40 
75·59 

59·35 76•78 
70•06 76•97 
10·27 77•15 
70•48 72•34 
10·10 77·53 
10·91 77·71 
71·12 77·90 
11 ·33 78·08 
71 ·54 78•27 
11 ·74 78•45 
11·95 78•64 
72• 16 78·82 
72·37 i 79·00 
72•58 i 79•18 

72·79 i 79·37 
73·00 79·55 
73·21 79·73 

fajsúly 

0·3545 
0·8640 
0•8635 
0•8630 
0•8625 
0·8620 
0•8615 
0•8610 
0•8605 
0·8600 
0·3595 
o·s590 
0•8585 
0·85so 
o·s575 
0•8570 
0·8565 
0·8560 
0·3555 
0·3550 
0·3545 
0·8540 
0•8535 
0•8530 
0•8525 
o·s520 
0•8515 
0•8510 
o·s505 
o·s500 
0•8495 

73·42 
73•63 
73•83 
74·04 
74•25 
74•46 
74•67 
74•87 
75•08 
75·29 
75·50 
75·70 
75·91 
76· 12 
76•32 
75·53 
76•74 
75·94 
77•15 
77·35 
77·56 
77•76 
77·97 
78•17 
78•38 
78·58 
78•79 
73·99 
79·20 
79•40 
79•60 

79·91 
so·o9 
80·21 
80·45 
80•63 
80·81 
80·99 
81 •17 
81 ·34 
81. 52 

81 ·10 

81 •87 
82·05 
s2·23 
82·40 
82•57 
82•75 
s2·92 
83• 10 
83•27 
83•44 
83•61 
83•78 
83•96 
84• 13 

84•30 
34·47 
84•64 
84•80 
84•97 
85· 14 

fajsúly 

0•8490 
0·8485 
0·8480 
0·8475 
o·S470 
0•8465 
o·S460 
0·8455 
0·8450 
0.8445 
0·8440 
0•8435 
0•8430 
0•8425 
0·8420 
0•8415 
0•8410 
0•8405 
0•8400 
0•8395 
0•8390 
o·S385 
0·8380 
0•8375 
0·8370 
0·3355 
0•8360 
0·3355 
0·8350 
0·3345 
0•8340 

súly-0/ 0 

79·81 
so·o1 
80·21 
80·42 
80•62 
so·82 
81 ·02 
81 ·22 
81 •43 
81 •63 
81 •83 
82·03 
s2·23 
82•43 
82·63 
82•83 
83•03 
83•23 
83•43 
83•63 
83•83 
84•03 
84·22 
84•42 
84•62 
84•82 
85•01 
85•21 

85.41 
85•60 
s5·80 

térf.- 0
/ 0 

85 •31 
85•47 
85'64 
s5·31 
35·97 
86•14 
86•30 
86•46 
86·63 
86•79 
86·95 
81· 11 
87·28 
87•44 
87•60 
87·76 
87•92 
ss·o8 
88·23 
88·39 
88·55 
88•71 
88·86 
89·02 
89•18 
89•33 
89•48 
89·64 
89•79 
s9·94 
90·09 

fajsúly 

0•8335 
0·8330 
0·8325 
0·8320 
0·8315 
0·8310 
0·8305 
0'8300 
0•8295 
0·8290 
0•8285 
o·s2so 
0•8275 
0•8270 
0·8265 
0•8260 
0·8255 
0·8250 
0·8245 
0·8240 
0·8235 
0·3230 
o·s225 
o·s220 
0·8215 
o·s210 
0•8205 
o·s200 
0·8195 
0·8190 
0·8185 

súly·% 

35·99 
86• 19 
86•38 
86•58 
86•77 
86•97 
87•16 
87•35 
87·55 
37·74 
87•93 
88·12 
ss·31 
ss·50 
88•69 
88·ss 
89•07 
89•26 
39·45 
89•64 
89•83 
90·02 
90·20 
90•39 
90•58 
90•76 
90•95 
91 ·13 

91 •32 
91•50 
91 •68 
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90·24 
90•40 
90·55 
90·10 

90•84 
90·99 
91·14 
91 ·29 
91 ·43 
91 ·53 
91 •72 

91 •87 
92·01 
92· 15 
92•30 
92•44 
92·58 
92•72 

92•86 
93·00 
93• 14 
93·2s 
93·41 
93·55 
93•68 
93•82 
93•95 
94·09 
94·22 
94·35 
94•48 

25 



--,.,~·~-·-·-·--

____ „ __ „ __ 

' :~r 

386 387 

--- ---·-- -·-·-·-·-·--~·---

fajsúly súly· 0
/ 0 térf.·0/ 0 fajsúly súJy.o/o terf.· 0

,'0 

O·SlSO 91 "87 94•61 O·S055 96•29 97•65 VI. fontosabb elemek atomsúlya. 
o·S175 92·02 94·75 o·so5o 96•46 97•76 Oxygen 0 = l 6·00. 
O·SJ70 92·23 94•87 O·S045 96•63 97•87 
O·S165 92·41 95·00 0•8040 95·79 97•99 
0. 8160 92•59 95·13 O·S035 96•96 98•09 
0·8155 92•77 95·26 0·8030 97· 13 98·20 Alumínium AI 21· 1 Kén s 32·05 

0·8150 92•96 95•38 0·8025 i 97·30 98•31 Antimon Sb 120·2 Lithium Li 7·03 

O·S145 93• 13 95·51 o·so20 97·47 98•42 Arsen As 75·0 Magnesium Mg 24·35 

O·S140 93•31 95•63 O·S015 97•63 98•52 Baryum Ba 137•4 Mangan Mn 55•0 

0·8135 93•49 95•76 0·8010 91·so 98•63 Bismut . Bi 20s·o Molybdaen Mo 96·0 

O·SI30 93•67 95•88 O·S005 97·97 98•74 Bór B 11 ·o Natrium Na • 23·05 

0·8125 93•85 96•00 o·sooo 98• 13 98•84 Brom Br 1 79·96 Nitrogen N 14• 01 

o·s120 94·03 96•13 0·7995 93·30 98•95 Calcium Ca 40· 1 Ólom Pb 206•9 

0·8115 94·20 96•25 0·7990 98•46 99·05 Chlor Cl 35·45 Ón Sn 119•0 

o·s110 94·3s 96•37 0·7935 98•63 99· 15 Ch rom Cr 52•1 Phosphor . p 31•0 

o· 8105 94·55 96•49 0•7980 98•79 99·26 Ezüst Ag 107·93 Réz Cu 63•6 

o·s100 94·73 96"61 0·7975 93·95 99•36 Higany. Hg 200·0 Silicium Sí 28•4 

o·S095 94·90 96•73 0•7970 99·11 99·45 Hydrogen H 1 ·oos Szén e 12·00 

0·8090 95·08 96•85 0•7965 99•28 99•56 jod J 126•97 Vas 1 Fe 55·9 

o·sos5 95•25 96•96 0•7960 99·44 99•66 Kalium . K 39· 15 Zink . Zn 65•4 

o·soso 95•43 97•08 0·7955 99•60 99•76 

0•8075 95•60 97·19 0•7950 99•76 99•86 

o·S070 95·77 97·31 0·7945 ·99•92 99•95 

O·S065 95·94 97·42 0·7942 100·00 100·00 

9·8060 96·]] 97·54 

25* 
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OVOOVSZEREK NEVMUTATOJA. 



Gyógyszerek névmutatója. 

A. 
Absinthii herba 

+Acetanilid 
+ Acetparaphenetidin 

Acetum pyrolignosum 
rectificatum . 

Acetum aromaticum 
+ Acetum Scillae 

Acetylsalicylsav 
Acidum aceticum bisdi

lutum 
+Acidum aceticum concen

tratum 
Acidum aceticum dilutum 

+Acidum aceticum glaciale 
Acidum acetylosa!icylicum 

++Acidum arsenicosum . 
Acidum benzoicum e 

resina 
Acidum boricum 

+ Acidum carbolicum 
+Acidum carbo!icum fla

vum 100'/o 
+ Acidum carbolicum lique

factum 
Acidum ci!ricum . 

+Acidum hydrochloricum 
concentratum 

1 ; 
31 

224 

2 
1 
3 

Acidum hydrochloricum 
dilutum 9 

Acidum Iacticum 10 
+Acidum nitricum concen-

tratum 11 
Acidum nitricum dilutum 11 
Acidum phosphoricum . 12 
Acidum salicylicum cry-

stallisatum 12 
5 +Acidum sulfuricum con-

centratum 13 
3 Acidum sulfuricum cli-

lutum . 14 
4 Acidum tannicum 14 
4 Acidum tartaricum . 15 
4 ! Adeps lanae 16 
5 Adeps lanae hydrosus 15 
5 Adeps suillus 44 

Aether aceticus 16 
6 + Aether bromatus 17 
6 ! +Aether chloratus 17 
7' Aether depuratus 18 

Aetheres gyökönke-fest-
165' vény . 307 

Aetheres szesz 263 
8 Aether pro narcosi 18 
8 Aethylacetat 16 

Aethylbromid 17 
9 +Aethy!chlorid 17 
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Aethylidentejsav 
++Aethylmorphinum hydro

chloricum 
Alcohol absolutus . 

+Aloe. 
+Aloe-festvény 
+Aloe-kivonat 
+Altatáshoz való chloro-

form . 
Althaeae folia . 
Althaeae radix 
Alumen 
Alumen ustum 
Alumínium aceticum so-

lutum 
Alumínium sulfuricum 

crystallisatum 
+Ammonia-oldat 
+Ammoniás ánizs-szesz 

Ammoniás olaj 
Ammoniumacetat-oldat 
Ammonium aceticum so-

lutum 
Ammonium bromatum 
Ammonium bromid 
Ammonium carbaminat-

hydrocarbonat 
Ammonium carbonicum 
Ammonium chloratum 
Ammoniumchlorid . 
Ammonium sulfo-ich-

thyolicum . 
Amygdalae amarae 
Amygdalae dulces . 

+Amylenium hydratum 
+Amylium nitrosum . 
+Amylnitrit 

Amylum Tritici 
Angelicae radix 

10 Angyal-gyökér 
: ++Anhydroarsenessav 

19 +Anhydroorthosulfamin-
19. benzoesav 
20 + Anhydrosantoninsav . 

290 Anisi stellati fructus 
102 Anisi vulgaris fructus 

Ánizs-olaj 
73, Antidotum Arsenici 
20 +Anti!ebrin 
21 +Anlifebrinum 
21 +Antimonos bor 
22 +Antimonpentasulfid 

+Antipyrin 
22 + Antipyrinsalicylat 

+Antipyrinum 
23 +Antipyrinum coffeino-

178 citricum 
179 + Antipyrinum salicylicum 
175 +Anyarozs . 

24 ++Apomorphinum hydro-
24 chloricum 
24 +Aqua Amygdalarum ama-
24 rarum 
24 Aquae aromaticae de-

stillatae . 
25 Aqua Calcis . 
25 Aqua carbolisata 
26 Aqua chlorata . 
26 Aqua chloroformiata 

Aqua Cinnamomi spiri-
27 tuosa 
27 Aqua destillata 
28 Aqua Foeniculi 
28 Aqua Ooulardi 
28 Aqua Menthae piperitae 
28 Aqua plumbica 
29 Aqua Rosarum 
29 Arab mézga . 

29 
5 

248 
250 

30 
31 

208 
31 
31 
31 

322 
268 

32 
33 
32 

33 
33 

257 

34 

34 

36 
36 
37 
37 
38 

38 
39 
40 
40 
40 
40 
41 

138 

l 

l 

Arab mézga-oldat 
+Arecolinum hydrobro

micum 
+Argentum nitricum cry-

stallisatum 
+Argentum nitricum 
· fusum 
+Argentum proteinicum 

++Arsentrioxyd 
Arsentrioxyd ellenszere . 
Árúbeli kamala 
Asepticus bélhúr 

++Atropinum sulfuricum 
Aurantii pericarpium 
Axungia Porci 

B. 
Babérzsír . 
Balsamum Copaivae . 
Balsan1un1 Peruvianu111 . 
Balsamum Styrax 
Balsamum Terebinthinae 
Balsamum Tolutanum 
Bázisos aluminiumacetát-

oldat . 
+Bázisos ecetsavas ólom-

303 

194. Beléndek-olaj 212 
46 
47 
47 
47 
47 

195 

+Belladonnae folia 
41 Benzin 

Benzinum 
41 Benzoe . 

Benzoe-gyan ta 
42 Benzoesavas natrium . 
42 

5 
31 

164 
174 

42 
43 
44 

213 
44 
45 

271 
285 

46 

22 

+Benzoesavsul!imid . 248 
Billroth-batiszt 173 
Bismuthum subgallicum 48 
Bismuthum subnitricum 49 
Bismuthum subsalicylicum 50 
Bismuthum tannicum 50 
Bismutoxydsalicylat. 50 
Bodzabogyó-íz 246 
Bodza-virág . 250 
Bolus alba 51 
Borax 196 
Borkősav . 15 
Ilorkősavas ka!ium-na-

trium 159 
Boróka-olaj 213 
Boróka termése 150 
Boros rhabarbara-festvény 305 
Bórsav . 6 
Bórsavas kenőcs 310 

oldat . 230 · Bórsavas vaselin 318 
Bázisosgallussavas bismut 48. 

++Bázisos mercurisalicylat 143 
+Bázisos ólomacetat-oldat 230 

Bázisos salétromsavas bis-
mut 49 • 

Bázisos salicylsavas bis-
mut 50 

Borsos ménla-levelek 190 
Borsos men !a-olaj . 214 
Borsos méntás szirup 281 
Borsos méntás víz . 40 
Bromammonium 24 

+Bromhydrogensavas are-
colin 41 

Bázisos szénsavas magne- i ++Bromhydrogensavas sco-
sium . 

+Bázisos szénsavas ólom 
+Beléndek-levelek . 
+Beléndeklevél-kivonat 

184 · polamin vagy hyoscin 255 
232 +Bromkalium 151 
144 +Bromnatrium 196 
114 Burgundi szurok 244 
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Butyrum Cacao 
Búzakeményítő 

Bükkfakátrány . 
+Bükkfakátrány-kreosot 

e. 
Calami rhizoma 
Calcaria chlorata 
Calcium carbonicum prae

cipitatum 
Calcium chloratum cry

stallisatum 
+Calcium hypophosphit 
+Calcium hypophospho-

rosum 
Calciumoxyd 
Calcium oxydatum . 
Calcium phosphoricum 
Calcium sulfuricum us-

tum 
Calumbae radix . 
Calumba-gyökér . 
Camphora 

+Cannabis Indicae herba 
+cantharides . 

Capita Papaveris 
Capsici fructus 

+Carbolsav 
Cardamomi fructus . 
Caryophylli flores 
Cascarae Sagradae cortex 
Cascara-kéreg . 
Castoreum 
Castoreum-festvény 
Cat-gut . 
Centaurii herba 
Cera alba. 
Cera flava 
Ceresin 

51 
29 

230 
166 

+Cerussa 
Ceiaceum 
Chamomillae flores 
Charta sinapisata 
Chinabor . 

232 
63 
64 
64 

321 
Chinae succirubrae cortex 65 

52 · China-!estvény 296 
52 Chinin 68 

Chinin hydrat . 68 
53 Chininum bisulfuricum . 66 

Chininum ferrum citricum 67 
53 Chininum hydratum 68 
54 Chininum hydrochlori-

cum 69 
54: Chininum sulfuricum . 70 
54 Chininum tannicum insi-
54 pidum Rozsnyai 71 
55. +Chloralhydrat . 72 

+Chloralos kaliumbromid-
56 oldat 191 
56 +Chloralum hydratum . 72 
56 Chlornatrium 198 
57 +Chloroformium ad nar-
57 cosim 73 
58 +Chloroformium ad. usum 

220 externum . 74 
58 · Chloroformos olaj 210 

7 Chloroformos víz 37 
59: Chloros mész . 52 
60 · Chloros víz . 37 
61 . +Chlorsavas kalium . 154 
61 · +Chlorzink 323 
61 Chorda aseptica . 174 

295 Cinae flores . 74 
174 Cina-virágok 74 
62 · Cinnamomi cortex.. 75 
62 ! Citri pericarpium 75 
63 Citromfű-levelek 190 

221 · Citromhéj 75 

Citromhéj-olaj : . 
Citromsav 

+Citromsavas coffein 
Citromsavas-vas-chinin . 

++Cocainum hydrochlori
cum 

++Codeinum hydrochlori
cum 

+Coffein . 
+Coffeines benzoesavas 

natrium 
+Coffeines salicylsavas 

natrium 
+Coffeinum 
+Coffeinum citricum 
+Coffeinum natrium ben-

zoicum . 
+Coffeinum natrium sali

cylicum 
+Colchici semina 

Collemplastra . 
Collemplastrum . adhaesi

vum 
Collemplasirum saponato

salicylatum 
Collemplastrum Zinci 

oxydati . 
Collodium 
Collodium flexile 

+Colocynlhidis fructus 
Colophonium 
Collyrium adstringens Iu-

teum 
Condurango cortex 
Condurango-gyökér 
Copaiva-balzsam 
Coriandri fructus 
Corpus ad collemplastra 
Croci stigmata 

210 Csaknem víztől mentes 
8 szesz 

78 Csersav 
67 Csersavas bismut 

Csersavas ólom-kenőcs . 
76 Csillagos ánizs 

Csukamáj-olaj 
77 Cubebae fructus . 
77 Cuprum alminatum 

+Cuprum sulfuricum cry-
79 stallisatum 

++Cylindri Hydrargyri bi-
80 chlorati corrosivi 
77 ++Cylindri sublimati 
78 

79 

80 
80 
81 

83 

D. 

Decocta et infusa 
+Decoctum Zittmanni for

tius 
+Decoctum Zittmanni mi

tius 
Destillált víz 
Dextrin 

83 +Dextrines anyarozs-kivo-
nat 

82 +Dextrines beléndeklevél-
84 i por 
84 i +Dextrines ebvészmag-
85 i kivonat 
85: +Dextrines nadragulyalevél 

kivonat . 
84: Dextrinum 
86 , Diaelhyloxyd 
86' +Diaethylsulfondimethyl-
44 i methan . 
86 i +Digitalis folia 
81 : Dihydroxylbismutnitrat 
87' +Dimethylaethylcarbinol 
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19 
14 
50 

315 
30 

212 
87 
88 

89 

89 
89 

90 

90 

91 
39 
92 

125 

115 

120 

104 
92 
18 

273 
92 
49 
28 
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+Dimethylphenylisopyrazo
lon 

Dinatriumhydrophosphat 
+Dover-por 

E. 
+Ebvészmag 
+Ebvészmag-festvény 
+Ebvészmag-kivonat 

Eczetaether . 
Eczetsavas ammonium-

oldat . 
Ecetsavas kalium-oldat 
Édesgyökér 
Édesgyökér-kivonat 
Édes köményes víz 
Édes kömény-olaj 
Édes kömény-termés . 
Édes mandola 
Édes magyar bor 
Édes vasas fehérje-oldat 
Égetett gipsz 
Égetett magnesia 
Égetett mész 
Égetett timsó 
Egyszerű kenőcs 

Egyszerű szirup . 
Elaeosacchara . 
Electuaria _ 

32 
202 ! 
237. 

206 
302 
119 

16 

24 
150 
177 
117 

! 
40: 

211 
133 
28: 

321' 
181 
55 

185 
54 
22 

315: 
284' 

93: 
94. 

Electuarium lenilivum 94 · 
Extractum Liquiritiae 117 

+Eifolyósílott carbolsav 8 
Elixirum Ferri albuminati 181 • 
Elmállott natriumcarbonat 198 
Elmállott natriumsulfat 205: 
Emplastra 94' 

+Emplastrum cantharidatum 96 
Emplastrum diachylon 95 
Emplastrum Hydrargyri . 96 

Emplastrum Lythargyri _ 95 
Emplastrum saponatum . 97 
Emulsio Amygdalina _ 97 
Emulsio oleosa 98 
Equiseti arvensis herba . 98 
Erdei pajzsikapáfrány gyö-

kértörzse 132 
+Eserinsalicylat . 225 
+Eucainum hydrochlori-

cum B . 99 
Eucalyptus-olaj 211 

+Euphorbium l 00 
Extracta 100 

+Extractum Aloes . 102 
+Extractum Belladonnae . 103 
+Extractum Belladonnae 

cum Dextrino exsicca-
tum 104 

Extractum Calumbae . l 05 
+Extradum Cannabis ln-

dicae . 105 
Extractum Cascarae Sa-

gradae fluidum 106 
Extractum Cascarae Sa-

gradae siccum 107 
Extractum Chinaefluidum 107 
Extractum Chinae siccum l 08 

+Extractum Colocynthidis 110 
Extractum Condurango 

fluidum 111 
Extractum Cubebae 111 

+Extractum Filicis maris . 111 
Extractum Oentianae _ 112 
Extractum Hydrastis flui-

dum 113 
+Extractum Hyoscyami 114 
+Extractum Hyoscyami cum 

Dextrino exsiccatum 115 
+Extractum Kolae fluidum 116 

Extractum malatis Ferri . 1.18 
+Extractum nucis vomicae 119 , -
+Extractum nucis vomicae 

cum Dextrino exsicca-
1 

tum 120' 
+Extractum Opii 121 • 

Extractum Pomi ferratum 118' 
Extractum Ratanhiae . 123 1 

Extractum Rhei 123; 
+Extractum Scillae 124 ! 

+Extractum Secalis cornuti 
fluidum 

+Extractum Secalis cornuti 
cum Dextrino exsicca
tum 

+Extractum Secalis cornuti 
spissum 

+Extractum Strychni 
Extractum Trifolii fibrini _ 
Ezerjóflí 

+Ezüstnitrat 

f. 

125 

124' 
119 
127 
62 
41 

Fahéj 75 
Fahéjas szirup 277 
Fahéj-festvény . 297 
Faggyú . 256 
Fasciae e tela amylo im-

buta paratae 173 
Fasciae e tela paratae 170 
Fehér agyag 51 
Fehér üröm _ 1 
Fehér viasz . 62 
Fém-higany 142 
Fenyőbogyó-íz 245 
Fenyőlevél-olaj 215 
Ferrichlorid-oldat 131 

+ferrojodidos pilulák 228 
+Ferrojodidos szirup 278 
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Ferrolactat 128 
Ferrum hydrogenio reduc-

tum 127 
Ferrum lacticum . 128 
Ferrum oxalicum oxydu-

latum crystallisatum 129 
Ferrum pulveratum 129 
Ferrum sesquichloratum 

crystallisatum 130 
Ferrum sesquichloratum 

solutum 131 
Ferrum sulfuricum oxydu-

Iatum crystallisatum 131 
Festvények 288 
Filicis maris rhizoma 132 
Filum sericeum asepticum 174 
Filum sericeum Hydrar-

gyro bichlorato impreg-
natum 174 

FoenicuH fructus 133 
Folia Anthos 247 
Folia Sennae sine resina _ 259 

+Folyékony anyarozs-ki-
vonat 126 

Folyékony chinakéreg-ki-
vonat 107 

Folyékony hydrastis-ki-
von~ 113 

+folyékony kola-kivonat . 116 
Folyékony kondurango-

kivonat . 111 
Folyékony sagrada-kivonat l 06 
Folyós paraffin 220 

+Formaldehyd-oldat 133 
+Formaldehydum solutum 133 
+Formalin 133 

++Fowler arsenes oldata 260 
Főzetek és forrázatok 90 

+Fürdőbe való káli-kénmáj 162 
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füstös fenyőolaj . 
fűszeres china-festvény 
fűszeres üröm-festvény 
fű-taraczk 

G. 

Galla e 
Gaze carbolatum 
Gaze cum sublimato . 
Gaze hydrophylum 
Gaze jodoformiatum 
Gentianae radix 
Glauber-só 
Glycerin 
Olycerines végbélkúpok 
Olycerin-kenőcs 

208 Gyökönke-gyökér 
296 Gyömbér . 
289 +Gyüszünke-festvény 
136 +Gyűszűvirág-levelek 

134 
171 
171 
170. 
172 
135 
204 
135 
275 
313 

H. 

Hajlékony kollodium . 
+Haller sava . 
+Hánytató borkő 
+Hánytató-gyökér . 

Hársfavirág . 
Hashajtó liktárium . 
Hashajtó limonade . 
Hashajtó pilulák . 
Hashajtó-tea 

317 
325 
298 

92 

84 
179 
160 
146 
288 

94 
233 
229 
262 
312 

Glycerinum . 
++Glycerylnitrátos 

Goulard vize 

135 
tabletták 222 

40 

Hebra kenőcse 
Hegedűgyanta . 

+Herba Sabinae 
Hidrofil gaze 
liiganyos kenőcs 
Higanyos tapasz 
Higított ecetsav . 
Higított kénsav 
Higitott salétromsav 

85 
247 
170 
313 ++Gőzzel készült mercuro-

chlorid-por 
Graminis rhizoma 
Gránátfa-kéreg 

+Guajacols ulfosavas 
kalium 

+Guajacolum carbonicum 
+Guajacylcarbonat 
+Guarana 

Gubacs 
Gubacs-csersav 
Gubacs-festvény . 
Gurnmi arabicum 
Gyantából készült ben-

zoesav 
Gyapjas peszterczefü . 
Gyapjuzsír-kenőcs . 
Gyermekméz 
Gyógyszeres borok 

141 
136 
238 

161 Higitott sósav. 
136: Higított szesz . 

96 
4 

14 
11 
9 

266 
136 +Hipofoszforsavas 
137 Hirudines 
134 +Hólyaghúzó-tapasz 

szirup 279 
138 
96 

14 ++Hydrargyrum bichloraturn 
299 · ammoniatum 
138. ++Hydrargyrum bichloratum 

corrosivum 
6 · +tHydrargyrum bijodatum 

167 · rubrum . 
310, +Hydrargyrum chloratum 
144 1 mite sublimatione pa-
320 i ratum 

139 

139 

140 

141 

+Hydrargyrum chloratum 
mite vapore paratum . 

Hydrargyrum metallicum 
++Hydrargyrum oxydaturn 

flavum 
+tHydrargyrum salicylicurn 

Hydrastis Canadensis 
radix. 

Hydrastis-gyökér 
Hydrogennel redukált vas 
Hydromel infantum 

+Hyoscyarni folia . 
+Hypermangansavas 

kalium 
+Hypophosphorossavas 

calcium 
+Hypophosphorossavas 

kalium 
+Hypophosphorossavas 

natrium 

1. 

Illatos eczet 
Illatos festvény 
lllatos szesz 

+llló mustár-olaj 
+Indiai kenderfű-festvény 
+Indiai kender füve . 
+Indiai kender-kivonat . 

lnfusum laxativum . 
lnfusum Rhei 
lnfusum Sennae cornpo-

situm 
+Ipecacuanhae radix . 
+lpecacuanha festvény . 
+lpecacuanha-szirup . 
+lsonaphtol 

Izlandi zúzrnó . 

141 
142 

142 
143 

143 
143 
127 
144 
144 

157 

54 

157 

200 

1 
291 
263 
217 
293 
57. 

105 
145 
145. 

145: 
146 
300 
279 
195 
168 

1 
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J. 
+jalapae radix 147 
+jalapa-gyanta 242 
+jalapa-gyökér 147 
+jod 149 
+jodfestvény . 300 
+j odkalium 158 
+jodkaliumos jodkenőcs . 314 
+jodnatrium 201 
+jodoform . ·. 148 
+jodoformium 148 

jodoformos gaze 172 
+jodum 149 

K. 
l(akao-vaj 51 
l(aliumacetat-oldat 150 
l(alium aceticum solutum 150 

+l(aliurn antimonyltartrat 160 
Kalium bicarbonicum 154 

+Kalium bichromat 151 
+Kalium bichromicum . 151 
+l(aliurn bromatum 151 

Kaliumbromid. 151 
Kaliumcarbonat-oldat . 153 
Kalium carbonicum depu-

ratum 152 
Kalium carbonicum purum 152 
Kalium carbonicum solu-

tum 153 
+Kaliumchlorat . 154 
+l(alium chloricum 154 

Kaliumhydrocarbonal . 154 
Kalium hydrocarbonicum 154 
Kalium hydrotartaricum . 155 
Kaliumhydrotartrat . 155 

+Kaliumhydroxyd . 156 
+Kalium hydroxydatum 156 
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Kaliumhypermanganat 
Kalium hypermanganicum 

+Kaliumhypophosphit 
+Kalium hypophosphoro-

157 • Kenőcsök . 309 
315 

42 
70 

157 Kénes kenőcs . 
157 ++Kénsavas atropin 

sum 157: 
+Kalium jodatum 158' 
+Kaliumjodid . 158 

Kalium natrio-tartaricum 159 
Kalium-natriumtartrat . 159 
Kalium-nitrat 160 · 
Kalium nitricum . 160 

+Kaliumpyrochromat 151' 
Kalium stibio-tartaricum . 160 
Kaliumsulfat 162 

+!(alium sulfoguajacolicum 161 
+Kalium sulfuratum pro 

balneo 162 
Kalium sulfuricum 162 
Káliszappan . 252 · 
Káliszappanos szesz 267 

+Kalomel 141 
Kamala depuraturn . 163 
Kamala venale 164 
Kámfor. 57 
Kámforos olaj . 
Kámforos szesz 
Karbolos drain-csövek 
Karbolos gaze 
Karbolos víz 

209 
265 
175 
171 
37 

210 Kassziafahéj-olaj . 
Kaucsukoldat 82 
Kaucsuk ragasztó tapasz 83 
Kaucsuk salicylszappan 

tapasz 
Kaucsuktapasz alapanyag 
Kaucsuktapaszok 
Keményített pólyák 
Kemény szappan 
Kéneső . 

83 
81 
81 

173 
251 
142 

Kénsavas chinin . 
Kénsavas kalium 162 
Kénsavas magnesi um 186 

+Kénsavas réz 89 
+Kénsavas zink . 324 

Kénvirág 274 
Keserű festvény 290 
Keserű mandola . 27 

+Keser(ímandulás víz 34 
Keserűsó 186 
Keserű tea 261 
Kétszer hígított ecetsav . 3 

+Kikiricsmag . 80 
+Kikiricsmag-festvény 297 

Kivonatok 100 
Kolae semina 164 
Kolamagvak . 164 
Kollodium 84 
Kotombógyökér-kivonat 105 
Koriander . 86 
Korpafií spórái 184 
Koso flores . 164 
Kosovirágok 164 
Kovasavas natrium-oldat 203 

+Kőrisbogarak 58 
+Kőrisbogár-festvény 294 
Kőrisbogár-kenőcs . 311 
Közönséges ánizs 31 
Közönséges káliszappan 253 
Közönséges terpentin 285 
Közönséges vagy erjedési 

tejsav 10 
+Kreosot 106 
+Kreosotum 166 

Kresolos káliszappan 180 
+Kresolum crudum 165 

Kristályos alumini umsulfat 23 
Kristályos calciumch!orid 53 

+Kristályos cuprisulfat 89 
+Kristályos ecetsavas ólom 231 

Kristályos ferrichlorid 130 
Kristályos ferrooxa!at 129 
Kristályos ferrosulfat . 131 
Kristályos kaliumalumi-

niumsulfat 21 
Kristályos kénsavas alumí-

nium 23 
Kristályos kénsavas na-

trium . 204 
Krist~ilyos manganochlo-

rid . 187 
Kristályos natriumcarbo-

nat 197 
+Krisüílyos salétromsavas 

ezüst . 41 
Kristályos salicylsav 12 
Kristályos szévsavas na-

trium 197 
+Kroton-olaj 211 

Kubéba-bors 87 
Kubéba-kivonat 111 

+Kutyatej 100 
+Külső használatra való 

chloroform 74 

L. 

+Lactucariun1 ger111anicu111 167 
Lígyító kenőcs 312 
Lana Oossypii Brunsi 169 
Lana Oossypii depurata 169 
Lanolinum 15 
Lavandula-olaj 213 
Lecsapott kén . 273 

+Legtöményebb hydrogen-
hyperoxyd-oldat . 182 
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Legtöményebb szesz . 265 
Len magvak 177 
Lenolaj . 214 
Leonuri lanati herba 167 
Lepárolt illatos vizek . 36 
Lepárolt víz 39 
Lichen lslanclicus 168 
Ligamenta chirurgica . 168 
Likráriumok . 94 
Limonada solvens 233 
Linctus gummosus 175 
Linimentum ammoniatum 175 
L ini111entu111 saponato-

camphoratum 176 
Linimentum Styracis 176 
Linimentum volatile 175 
Lini semina . 177 
Liquiritiae radix . 177 

+Liquor acidus Halleri . 179 
Liquor Aluminii acetici . 22 

+Liquor Ammoniae 178 
+Liquor Ammoniae anisa-

tus lN 
Liquor anodynus Hoff-

mannt 263 
Liquor Burowi 22 
Liquor Cresoli saponaius 180 
Liquor Ferri albuminati . 180 
Liquor Ferri albuminati 

saccharatus 181 
+Liquor Hydrogenii hyper

oxydati concentratissi-
mus 182 

+Lithargyrum 232 
Lithiumcarbonat . 182 
Lithium carbonicum 182 

+Lobeliae herba 183 
+Lobelia-festvény 301 

Lycopodii sporae 184 
26 
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M. Mel depuratum 189 
Magnesiu111 carbonicun1 Melissae folia . 190 

hydroxydatum 184 Mel rosatum 189 
Magnesium hydroxyda- Menthae piperiiae folia-. 190 

tum in aqua 185 Menthak<ímfor . 191 
Magnesium-hydroxylcar- Menthol 191 

bonat 184 Mentholum 101 
Magnesiumoxyd . 
Magnesium oxydatum 
M agn es i u 111 s ulfa t 
Magnesium sulfuricum 
Mákfejek 

+Mákfej-szirup 
+Mákony 

Malabari kardamomum-
termés 

Málna-szirup 
1'v\alvae flores 
Malvae folia . 
Mályva-levelek 
Mályva-virág 
Mandula-emulzió 
Mandula-olaj 
Mandula-szirup 
Manganum chloratum 

185 ++Mercuriamido-chlorid 
185 ++Mercurichlorid 
186 ++Mercurijodicl 
186 Mesterséges karlsbadi só 
220 Meszes víz 
277 '+Metadihydroxybenzol 
218 Methylpropylphenol 

59 
282 

187, 
187 
187 
187 
97 

207 
276 

+Methylsulfonal 
Méz 
Mezei surló . 
Mézgás keverék 
Mézgás por. 
Mézgás szirup 

+Mixtura chloralo-bromata 
Mixtura gummosa . 

+Monobromaethan 
+Monochloraethan 

++Morphinum hydrochlori-

139 
139 
140 
248 

36 
244 
287 
309 
188 
98 

192 
238 
175 
191 
192 
17 
17 

crystallisatum 
Manna . 

187 cum 192 
193 188 Moschus 

Mannás senna-forrázat 145 
Mannás senna-szirup 231· 
Mannit . 188 
Mannitum 188 

++Maró higanychloridos 
hengerkék 89 

+Megolvasztott salétrom-
savas ezüst 42 

Megtisztított édesgyökér-
lé 271 

Méhfű-levelek 190 
Mel 188 

Mucilago gun1111i arabici 194 
Mucilago Salep 194 
Mull-pólyák . 170 
Mustárolajos szesz 268 
Mustármagvak 259 
Mustáros papiros 64 
Myristicae semina 207 

N. 
+Nadragulya-levelek . 46 
+Nadragulyalevél-festvény 292 
+Nadragulyalevél-kivonat . 103 

+;>-Naphtol . 
+Naphtolum 

Narancshéj 
Narancshéj-les tvény 
Narancs-szirup 
Narancsvirág-olaj 
Narkózishoz való aether 
Natriumbenzoat 
Natrium benzoicum 
Natrium boricum 

+Natriumbromat 
+Natriumbromid 

Natrium carbonicum cry
stallisatum 

Natrium carbonicum dilap-
sum 

Natrium chloratum purum 
Natriumchlorid 
N atriumhydrocarbonat 
Natrium hydrocarboni-

cum 
+Natriumhydroxyd 
+Natrium hydroxydatum . 
+Natriumhypophosphit 
+Natrium hypophosphoro-

sum 
+Natrium jodatum 
+Natriumjodid 

Natrium phosphoricum . 
Natriumsalicylat 
Natrium salicylicum 
Na tri um sili ca t-ol dat 
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195 +Nehéz szagú boróka ág-
195 csúcsai 247 
43 ++Nitroglycerinum ín spiritu 

291 solutum 205 
276 Nucis vomicae semina 206 
208 Nux moschata 207 

18 Nyers édesgyökér-kivonat 272 
195 +Nyers karbolsav . 165 
195 +N)!trs kresol 165 
196 
196 0. 
196 Olajos cukrok . 

Olajos emulzió 
197 ·++Olajos phosphor-oldat 

Oleum Amygdalarum 
Oleum Anisi 

93 
98 

214 
207 
208 198 

198 
198 
199 

Oleum Auranfü florum . 208 
Oleum Cadinum . 208 

199 
200 
200 
200 

200 
201 
201. 
202 
203 
203 
203 

Oleum camphoratum . 
Oleum Caryophyllorum . 
Oleum chloroformiatum 
Oleum Cinnamomi 

Cassiae 
Oleum Citri 

+Oieum Crotonis . 
Oleum Eucalypti 
Oleum Fagi empyreuma-

209 
209 
210 

210 
210 
211 
211 

ticum 230 
Oleum Foeniculi . 
Oleum Hyoscyami . 
Oleum Jecoris Aselli . 
Oleum Juniperi 

211 
212 
212 
213 

Natrium silicicum liquidum 203 · 
Natriumsulfat 204 
Natrium sulfuricum cry-

Oleum Juniperi empyreu-
maticum 208 

Oleum Lauri pressum . 213 
Oleum Lavandulae . 213 stallisatum 204 

Natrium sulfuricum dilap- Oleum 
sum 205 Oleum 

Natriumtetraborat 196 ++O!eum 

Lini . 214 
Menthae piperitae 214 
phosphoratum 214 

26* 
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Oleum Pini sylvestris pro 
inhalatione 215 

Oleum Ricini . 215 
Oleum Rosae . 216 
Oleum Sesami 216 

+Oieum Sinapis aethereum 217 
Oleum Terebinthinae 

rectificatum 217 
Ólmos víz . . . 40 

+ólomacetat . . 231 
Ólomfehér-kenőcs 311 

+ó!omglét . . . . 232 
+ó!omhidroxidcarbonat 232 
+ó!omoxyd . . . . . 232 

Ólom-tapasz . . . . 95 
Ononidis spinosae radix 217 

+Opium . . . . 218 
+ópium-festvény 303 
+ópium-kivonat 121 

Opodeldoc . . 176 
Organtin-pólyák 173 
Orthooxybenzoesav 12 
Orthophosphorsav-oldat 12 
Orvosi kálmos gyökér-

törzse . . . . . . . 52 
Orvosi medveszőlő-levél 317 
Orvosi szappan . . 254 
Orvosi zsálya levelei . 250 

+Oxyaethylacetanilid 224 
Oxymel Scillae 220 
Összehúzó sárga szemvíz 84 

P. 
+Páfrány-kivonat . . . . 111 

Panama-kéreg . . . . . 241 
Papaveris somniferi fruc

tus 
Paprika 
Paprika-festvény 

220 
58 

294 

Papsajt-levelek 
Papsajt-virág . 
Paraffin-olaj . . 
Paraffinum Iiquidum 
Paraffinum solidum 

+Paraldehyd . . 
+Paraldehydum . 

Pastillák . . . 
Pastilli 

++Pastilli Nitroglycerini . 
+Pastilli Santonini 

Pépes magnesium-
hydroxyd . 

Pepsin . . . 
Pepsines bor 
Pepsinum 
Perui balzsam . 
Pezsgő n1agnesiun1citrat-

187 
187 
220 
220 
221 
221 
221 
222 
222 
222 
223 

185 
223 
321 
223 

45 

oldat . . 233 
Pézsma 193 

+Phenacetin 224 
+Phenacetinum 224 
+Phenol . . . 7 
+Phenylsalicylat 249 

+tPhosphor 225 
Phosphorsav . 12 
Phosphorsavas calcium 55 
Phosphorsavas natrium . 202 

+tPhosphorus . . . . . 225 
++Physostigminsalicylat . . 225 
++Physostigminum salicyli-

cum . . . . . . . . 225 
++Pi!ocarpinum hydrochlo-

ricum .... 
Pilulae . . . . . 

+Pilulae Blancardi 
Pilulae Blaudi . . 
Pilulae ferratae 
Pilulae Ferri carbonici 

226 
226 
228 
227 
227 
227 

lll 

+Piiulae Ferri jodati 228 
Pilulae laxantes 229 
Pilulák . . . . 226 
Piócák . . . . 138 
Pitypáng-gyökér 285 
Pix Iiquida . . 230 

+PJumbum acelicum basi-
cum solutum . . 230 

+P!umbum aceticum cry-
, stallisatum . . . . 231 
+P!umbum carbonicum 

hydroxydatum 232 
+Plumbum oxydatum 232 
+Podophyllinum 233 
+Podophylli resina 233 
+Pokolkő 42 

Porok . . . . . 236 
Potio Magnesiae citricae 

effervescens . . . . . 233 
Potio Riveri . . . . . . 234 
Praecipitált calciumcarbo-

nat . . . . . 53 
+Proteinezüst 42 

Pulpa Prunorum 234 
Pulpa Tamarindorum de-

purata . . . . . 235 
Pulveres . . . 236 
Pulvis aerophorus angli

canus . . . . . . . 237 
Pu!vis aerophorus Seid-

Iitzensis 237 
+Pulvis Doveri . . 237 

Pulvis gummosus 238· 
+Pulvis lpecacuanhae cum 

Opio. . . . . . 237 
Pulvis Liquiritiae compo

situs . . . . . . . . 238 
Punicae Oranati cortex . 238 

+Pyrogallol . . . . 240 

I 
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+Pyrogallolum 240 
+Pyrogallussav 240 

Q, 

Quercus cortex 240 
Quillajae cortex 241 

R. 

Ratanhiae radix 242 
Ratanhia-festvény 305 
Ratanhia-gyökér . 242 
Ratanhia-kivonat . 123 
Repülőzsír . . 175 
Resina benzoes . 47 

+Resina Jalapae 242 
Resina Pini burgundica . 244 

+Resorcin . 244 
+Resorcimlm 244 

Réztimsó . 88 
Rhabarbara 244 
Rhabarbara-forrázat 145 
Rhabarbara-kivonat 123 
Rhei rhizoma . . . 244 
Rheum-forrázat . . 145 
Rheum gyökértörzse . 244 
Ricinus-olaj 215 
River-ital 234 
Római gyökér . 254 
Roob J uniperi . 245 
Roob Sambuci 246 
Rosmarini fo!ia 247 
Rozmarin-levelek 247 
Rózsaméz 189 
Rózsa-olaj 216 
Rózsavíz . 41 
Rozsnyai-féle iztelen cser-

savas chinin . . . . 71 
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S. +Scillae bulbus . 254 
+Sabinae frondes . 247 +Scilla siccata 255 
+Saccharin . 248 ++Scopolarninurn hydrobro-
+Saccharinum 248 micum 255 

Sáfrány . 87 Sebészeti kötőszerek . 168 
+Sáfrányos ópium-festvény 304 Sebum 256 

Sal Carolinum factitium 248 Sebum salicylatum . 256 
Salep-gumók 249 +Secale cornutum 257 
Salep-nyák 194 ++Secundaer mercurisalicylat 143 
Salep tubera 249 Seidlitzi pezsgőpor . 23.7 
Salétrom 160 Seignette-só . 159 
Salétromsavas kalium 160 Senegae radix . 257 

++Salétromsavas strychnin 270 Senega-gyökér 257 
+Salétromossavas amyl 28 Senega-szirup 283 
+Salicylsavas antipyrin . 33 Sennae folia spiritu ex-

Salicylsavas faggyú 256 tracta 259 
Salicylsavas natrium 203 Sennae lndicae folia 258 

+Salicylsavas phenyl 249 Sertés-zsír 44 
++Salicylsavas physostigmin 225, Sesam-olaj 216 

+Salol 249 Sinapis semina 259 
+Salolum 249 ++Solutio arsenicalis Fowleri 260 

Salviae folia . 250 +Solutio Jodi spirituosa 300 
Sambuci flores 250 ++Solutio Phosphori oleosus 214 

+Santonin 250 Solutio resinae elasticae 82 
+Santoninum . 250 ++Sósavas aethylmorphin . 19 

Sapo durus 251 ++Sósavas apomorphin . 34 
Sapo kalinus 252 Sósavas chinin 69 
Sapo kalinus venalis . 253 ++Sósavas cocain 76 
Sapo medicinalis 254 ++Sósavas codein 77 

++Sárga mercurioxyd 142, ++Sósavas methylmorphin 77 
S<irga vaselin 318 ++Sósavas morphin 192 
Sárga viasz . 63 ++Sósavas pilocarpin . 226 
Sarsaparillae raclix . 254 +Sósavas trimethybenzoyl-

+Sártök 85 oxypipericlin 99 
+Sártök-kivonat . 110 Species . 261 

Savanyú borkősavas ka
Jium 

Savanyú kénsavas chinin 
Savanyú kénsavas natriun1 

155 
66 

199 

Species Althaeae . 261 
Species amaricantes 261 
Species diureticae 262 
Species laxantes . 262 

Species St.-Oermain 
Spiritus absoluius 
Spiriius aethereus 
Spiritus aethereus ferratus 

+Spiritus ammoniatus ani-
satus . 

Spiritus aromaticus 
Spiritus camphoratus . 
Spiritus concentratissi111us 
Spiritus concentratus . 
Spiritus clilutus 
Spiritus saponatus . 
Spiriius saponis kalini 
Spiriius Sinapis 
Siearin 
Stearinu111 

+Stibium sulfuratum auran-
tiacu111 

++Str9phanthi sen1ina 
++Strophan th us-festvén y 
++s trophanth us-magvak 
++Strychninun1 nitricun1 

+Strychni semina . 
Styrax- vagy storax-bal-

zsan1 . 
Styrax liquidus 
Styrax-kenei 
Succus Liquiriiiae depu-

ratus . 
Succus Liquiritiae venalis 

+Sulfonal 
+Sulfonalum 
+Sulfoguajacol-szi ru p 

Sulfur praecipitatum 
Sulfur sublimaium . 
Suppositoria 
Suppositoria Olycerini 
Suppositoriumok 

+Siírlí anyarozs-kivonat 

262 
19 

263 
264 

179 
263 
265 
265 
265 
266 
266 
267 
268 
268 
268 

268 
263 
306 
269 
270 
206 

271 
271 
176 

271 
272 
273 
273 
280 
273 
274 
274 
275 
274 
124 
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Syrupi 275 
Syrupus amygdalinus 276 
Syrupus Aurantii 276 
Syrupus Cinnamomi . 277 

+Syrupus diacodii 277 
+Syrupus Ferri jodati 278 
+Syrupus hypophosphitum 279 
+Syrupus hypophosphoro-

sus compositus 279 
+Syrupus lpecacuanhae 279 
+syrupus Kalii sulfoguaja-

colici 280 
Syrupus mannatus . 281 
Syrupus Menthae piperitae 281 
Syrupus Rubi lclaei 282 
Syrupus Senegae 283 
Syrupus Sennae cum 

Manna 281 
Sympus simplex 284 

Sz. 
Szalan1iasó 26 
Sz;íllasztott kén 27 4 

+Sz<illasztoti mercuro-
chlorid 141 

+Szantoninos pasztillák 223 
Szappan-kéreg . 241 
Szappanos szesz . 266 
Szappanos tapasz 97 
Száraz chinakéreg-kivonat 108 
Száraz sagrada-kivonat 107 
Szárcsa-gyökér 254 

+Szárított tengeri hagynia 255 
Szegfííszeg 60 
Szegfiiszeg-olaj 209 
Székfű-festvény 295 
Székfiívirág 64 
Szenna-levelek 258 
Szennás édesgyökér-por 238 



408 

Szénsavas ammonium 25 
Szénsavas kalium-oldat . 153 

+Tengeri hagyma-kivonat 
+Tengeri hagymás ecet 

Tengeri hagymás méz 
Terebinthina communis 
Terebinthina laricina . 
Terebinthina veneta 
Terpinhydrat 

Szénsavas lithium 
Szerecsendió 
Szeszes fahéjas víz 

++Szeszes nitroglycerin-oldat 
Szeszszel kivont szenna

Ievelek 
Szilárd paraffin 
Szilvaíz . 
Sziruphoz való narancshéj-

182 
207 

38 
205 

259 
221 
234 

Terpinum hydratum 
+Tertiaer amylalkohol 

Tetraborsavas natrium 
Thymol 

festvény 292 Thymolum 
Szirupok 275 Tiliae flores 
Szublimatos gaze 171 Timsó 
Szublimatos varró-selyem 174 
Szürke kenőcs 313 

Tinctura Absinthii com-
posita 

+Tinctura Aloes 
T. 

Tabletták 
Tamarinda 
Tamarindi fructus 
Tapaszok . 
Taraxaci radix . 
Tárnics-festvény 
Tánics-gyökér . 
Tárnicsgyökér-kivonat 
Teák . 
Tejsavas vas 
Tejsavas vas-pi!ulák 
Tela acido carbolico im-

Tinctura aromatica . 
222 Tinctura amara 
284 Tinctura Aurantii 
284 Tinctura Aurantii pro 

94 syrupo . 
284 Tincturae 
299 · +Tinctura Bellaclonnae . 
135 +Tinctura Cannabis lndicae 
112 +Tinctura Canthariclum 
261 Tinctura Capsici . 
128 Tinctura Castorei 
227 Tinctura Chamomillae 

Tinctura Chinae . 
praegr.ata . 171 Tinctura Chinae com

posita Tela depurata 170 
Tela Hydrargyro bichlo-

rato impraegnata . 171 
Tinctura Cinnamomi . 

+Tinctura Colchici 
+Tinctura Digitalis 

Tinctura Oallarum . 
Tela impraegnata secun-

dum Billroth 173 
Tela Jodoformio im

praegnata . 
+Tengeri hagyrna . 

Tinctura Oentianae 
172 +Tinctura lpecacuanhae 
254 +Tinctura Jodi 

124 
3 

220 
285 
286 
285 
285 
286 

28 
195 
287 
287 
288 

21 

289 
290 
291 
290 
291 

292 
288 
292 
293 
294 
294 
295 
295 
295 

295 
297 
297 
298 
299 

99 
300 
300 

+Tinctura Lobeliae 301 
Tinctura malatis F erri 302 
Tinctura nervino-tonica 

Bestuscheffi . 264 · 
+Tinctura nucis vomicae . 302 
+Tinctura Opii 303 
+Tinclura Opii crocata 304 

Tinctura Ratanhiae . 305 
Tinctura Rhei aquosa 145 
Tinctura Rhei Darelli . 305 
Tinctura Rhei vinosa . 305 

++Tinctura Strophanthi . 306 
+Tinctura Strychni 302 

Tinctura Valerianae 
aetherea 307 

+Tinctura Veratri 307 
Tiszta gyapot 1 ó9 
Tiszta kaliumcarbonat 152 
Tiszta szénsavas kalium 152 
Tisztított aether 18 
Tisztított faecet 2 
Tisztított fenyő-gyanta 244 

' Tisztitott kaliumcarbonat 152 
Tisztított kamala . 163 
Tisztított méz 189 
Tisztított szénsavas 

kalium 152 
Tisztított tamarindaíz . 235 · 
Tisztított terpentin-olaj 217 
Tisztított, víztől mentes 

gyapjúzsír 15 
Tokaji asszubor . 322 
Tolu-balzsam 46 
Tölgyfakéreg 240 

+Tömény ecetsav . 4 
+Tömény kénsav 13 
+Tömény salétromsav . 11 
+Tömény sósav 9 

Tömény szesz . 255; 
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Tövises iglic-gyökér 217 
Tragacantha. 308 
Tragant-mézga 308 
Trifolii fibrini folia 309 

+Trijodmethan 148 
+Trimethylbenzoiloxypipe

ridinum hydrochlori-
cum 99 

+Trimelhylxanthin 77 · 
+Trional . 309 
+Trionalum 309 

Tubuli acido carbolico 
praeparati 175 

u. 
Unguenta . 309 
Unguentum acidi borici . 310 
Unguentum adipis Ianae 311 
Unguentum Cantharidum 311 
Upguentum Cerussae 311 
_Unguentum emolliens 312 
Unguentum diachylon dr. 

Hebrae 312 
Unguentum Olycerini 313 
Unguentum Hyclrargyri . 313 
Unguentum Kalii jodati 

cum Jodo . 314 
Unguentum Plumbi tan-

nici 315 
Unguentum simplex 315 
Unguentum sulfuratum . 315 
Unguentum Zinci oxydati 316 
Uvae Ursi folia 317 

v. 
Valerianae radix 317 

+Varjúszem 206 
Vasas aetheres szesz . 254 
Vasas fehérje-oldat . 180 

1 
1 
i:i 
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Vasas alma-festvény . 
Vasas alma-kivonat 
Vascarbonatos pilulák 
Vaselinum cum acido bo-

rico ..... 
Vaselinum flavum 
Vaspor . . . . 
Vasprotoxalat . . 
Velencei terpentin 

+Veratri rhizoma . 
Veres chinakéreg „ 
Vidraelecke-kivonat 
Vidraelecke-!evelek . 
Vidraflí-levelek 
Vina 111edicamentosa 
Vinum Chinae 
Vinum Pepsini 

+Vinum stibiato-tartaricum 
+Vinum stibiatum 

Vinum Tokajense 
Vizeletelhajtó-tea 
Vizes gyapjúzsír . 
Vízszívó szövet . 
Víztől mentes calciumsul

fat . . . . . . . . . 

302 
118 
227 

318 
318 
1291 
129 
286 
319 

65 
127 
309 
309 

Víztől mentes timsó . . 
Vízzel kevert magnesium 

hydroxyd .. 

z. 
+Zászpa-festvény 
+Zászpa gyökértörzse 

Zedoariae rhizo111a . 
Zedoaria gyökértörzse 
Ziliz-gyökér . 
Ziliz-levelek 
Ziliz-tea 

+Zincum chloratum 

22 

185 

307 
319 
323 
323 

21 
20 

261 
323 

320 Zincum oxydatum . 324 
321 . +zincum sulfuricum 324 
321 Zingiberis rhizoma 325 
322 +Zinkchlorid . 323 
322 Zinkoxyd . . . . 324 
322 Zinkoxydos kenőcs 316 
262 Zinkoxydos kaucsuk-

15 tapasz . . . . 82 
170 +zinksulfat . . . . . 324 

+Zittmann erősebb iőzeie 90 
56 · +Zittmann gyöngébb főzete 91 
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Pótlék. 

lridis rhizoma. 
lris g)'iikértörzse. lbo~Fag.11ökér. 

A középtengermelléki országokban honos és tenyésztett, de 
nálunk is tenyésző Iris germanica L., Iris pallida Lamarck és 
Iris rlorentina L. 1 lridaceac) gyökértörzse. Két-hároméves növény 
szolgáltatja az árút; az augusztusban ásott g·yökértörzset vízben 
való áztaüís után parájátó! 1neghán1ozzák s levegőn szcírítják. 
Legtöbbször 10-15 cm. hosszú, egész 4 cm. vastag, kissé lapí
tott, három-öt beflíződéssel ellátott, vastagabb részletein két <igra 
oszló, elég súlyos, ke111ény, szívós, sitna törésü, fehéres színli 1 

ibolyára emlékeztető szagú, kissé aromás, de kaparó ízíi darabok. 
.~lsó v~gükön a levágott gyökerek barnás hegei .láthatók, a felső 
végen pedig a levelek edénynyal<íbjaitól származó pontozottság 
vehető észre. 

lvlikroskóppal vizsg<ílva, az alapszövet isodiametralis, nagy, 
vastag falú, erősen pontozott paranchymsejtekből üli, melyek dúsan 
tartaltnaznak nagy, legtöbbször ovalis, excentricus 1nagot n1utató 
keményítő-szemecskéket. A paranchymsejtek között keskeny töm
lőkben nyáll«íba <ígyazva 20-30 :1·· hosszú és 10-16 11·· vastag 
oxalsavas calcium-oszlopok feküsznek. Az edénynyalábok a kéreg
részben collateralisak, egyéb helyeken concentricusak; az edények 
többsége lépcsős megvastagochísú, ritkábbak a spiralisak; endo
clermis, 111echanicus elernek hiányoznak. 

Ügyelj, nehogy calciumcarbonattal vagy ólomcarbonattal 
fehérített árút hozz forgalomba; előbbi esetben a savanyított 
vízbe dobott darab pezseg; utóbbi esetben pedig kén hydrogénes 
vízzel a darabok felülete szürkés-feketés színt ölt. 

liquor ferri oxychlorati. 
Va soxydzlorid-olzla t. 

Végy: Ammoniát 
lepárolt vizet , 
n1indegyikbő! 

kétszázhetven grarnmqt . . . . . . 270 
A lehütött folyadékot öntsd kis részletekben folyto

nosan kevergetv.: 

'I•.: t 

! 
1 
r1 g 
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lepárolt vízből 
háromszázhatvan grammból 

és 
vaschlorid-oldatból 

360 

háromszázhatvan grammból . . . . 360 
készített elegybe oly módon, hogy az ammoniás 
folyadékból ujabb részletet csak akkor önts a vas· 
chlorid-oldatba, ha a képződött csapadék már fel· 
oldódott. 

A vöröses-barna tiszta folyadékot csurgasd keverge· 
!és közben 
ammoniából 

kilencven grammból . . . . . 90 
és 
lepárolt vízből 

hétezer grammból . . . . . . . . . 7000 
készített elegybe, azután mosd a leülepített csapadékot 
lepárolt vízzel addig, míg a leöntött mosóvíz néhány 
csepp eziistnitrát-oldattól a legkevésbbé sem zavaro· 
sodik meg. Oylíjtsd a kimosott csapadékot kifeszített 
vászonszövetre s ha a mosóvíz lecsepegett, préseld ki 
óvatosan annyira, hogy a csapadék súlya közelítőleg 

háromszázhatvan gramm . . . . . . 360 
legyen. Keverd a kipréselt és alkalmas edénybe gyüj· 
tött csapadékot. 
sósavval 

harminc grammal . . . . . . 30 
jól össze, azután tedd a folyadékot enyhén meleg 
helyre s gyakrabban keverrretve harryd ott mírr a 

b b ' b 

csapadék teljesen feloldódolt. Hígítsd az oldatot 
annyi lepárolt vízzel, hogy fajsúlya 1 ·050 legyen. 

Sötét vöröses-barna, szagtalan, kissé összehúzó ízii, tiszta 
folyadék. 

Egy köbcentimeternyi próbájából egy csepp kénsav kocso· 
nyás csapadékot választ le; igen híg oldatát a ferrocyankalium· 
oldat kékes-zöld színiíre festi. 

Ha 2 köbcentimeternyi próbáját 10 köbcentimeter sósavas 
stannochlorid·oldattal megmelegíted, a próba két óra lefolyása 
alatt legkevésbbé se barnuljon meg. 
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Ha 2 köbcentimeternyi próbáját kis Erlenmeyer-lombikban 
4·4 köbcentimeter tized normál ezüstnitrál-oldattal elegyítve, 5 percirr 
vízfürdőn melegíted, majd 5-6 köbcen timeter hígított salétrom: 
savat adva hozzá, addig melegíted, míg a csapadék összetömörült, 
a csapadékról leszúrt tiszta folyadék néhány csepp ezüstnitrát
oldattól ne vállozzék meg. 

A készítmény 3·5"/o vasat, illetőleg 5°, 0 ferrioxydot tartal
mazzon, amiről a következőleg győzödj meg. Egy 200 köbcenti
meteres dugós Erlenmeyer-lombikban foglalt 2 köbcentimeternyi 
próbájához tégy 5 köbcentimeter tömény sósavat s melegítsd 
addig, mig a zavaros folyadék megtisztult. Tégy a lehült folya
dékhoz 75 köbcentimeter lepárolt vizet, 2 gramm kalium bicar
bonátot s ha ez feloldódott, 4 gramm kaliumjodidot. Rázogasd 
a lombikot néhányszor s ha a pezsgés megszünt, zárd el s 
hagyd 20 percig nyugalomban. A kiválott jód elszíntelenítésére 
legalább 13 köbcentimeter tizednormál natriumthiosulfat-oldatot 
használj el. 

A dializált vasoxychlorid-oldat helyett ezt a készítményt 
szolg<iltathatod ki. 

Közepes hőmérsékü helyen tartsd. 

Resina elastica. 
Para-Cautsc!mk. l(a11cs11k. 

Az Amazon és mellékfolyói mentén honos, egyebütt tenyész
tett s a Hevea-félékhez tartozó fák, különösen a Hevea brasiliensis 
Miill. A1g. (Eap!zorbiaceae) megalvasztott és megtisztított tejnedve. 

Sárgás-barna vagy vöröses-barna szinlíiiztel.en, sajátságos füst
szagú, ruganyos és nyujtható, a víznél könnyebb lemezek. Forró 
vízben kissé meglágyul, de ragacsossá nem válik. Chloroform
ban, benzinben és petrolaetherben elébb megduzzad, azután csak· 
nem teljesen feloldódik. Szeszben oldhatatlan. 

A megtisztított kaucsuk legalább 85% tiszta kaucsukot tar
talmazzon, amiről következőleg győzödj meg: 

Oldj dugós kis Erlenmeyer-lombikban 0·5 gramm finomra 
össszemetélt kaucsukot, gyakrabban rázogatva, 25 köbcentimeter 
petrolaetherben. 12 óra mulva szűrd az oldatot letakart tölcsérbe 
helyezett kis üveggyapot-pamaton át megmért súlyú lombikba. Mosd 
ki a lombikot és a sziirőt három ízben 5-5 köbcentimeter pet-
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rolaetherrel, azután tégy a megszűrt oldathoz rázogatás közben 
40-45 köbcentimeter absolut alcoholt. Az összetömörült csapa
dékról öntsd le a foly~dékot, azután mosd ki a lombikot 5 köb
centimeter absolut alcohollal s ha a csapadékról a folyadék le
csepegett, szárítsd meg azt a lombikkal együtt vízfürdőn állandó 
súlyig. A tiszta kaucsuk súlya 0·42-0·43 gramm legyen. 

Világosságtól megóva, jól záró edényben, hüvös és száraz 
helyen tartsd. 

Saccharum. 
Cukor. 

A cukorrépából (Beta vulgaris L. var. alba) készített tiszta, 
u. n. süvegcukor (raffinade). 2 súlyrész cukor 1 súlyrész vízben 
maradék nélkül oldódjék. A tiszta és átlátszó, színtelen és szag
talan, közömbös kémhatású oldat szesszel zavarosodás nélkül ele
gyíthető. 5'/o-os oldatának egy-egy próbája ezüstnitrát-, illetőleg 

ammoniumoxalat- és baryumnitrát-oldattól csak alig észrevehe
tően zavarosodjék meg, kénhydrogenes víztől pedig meg ne vál
tozzék. 0·5 gramm, cukor elhamvasztva, mérhető maradékot ne 
hagyjon. 

Kereskedésből beszerzett cukorport ne használj. 

Saccharum lactis. 
A tehéntej savójából készített, megtisztított cukor. Szagta

lan, édeses ízű, fehér, kristályos por. 7 súlyrész hideg, 1 súly
rész forró vízben oldható. Oldata néhány csepp ötszörnormál 
nátronlúggal melegítve, vörösbarna szint ölt s egy-két csepp 
rézsulfát-oldattal (1 : 10) elegyítve, vörös csapadékot választ le. 

Oldata (1: 10) közöm\Jös kémhatású legyen; a felforralt és 
újra lehütött oldat egy-két csepp jodkáliumos jodoldattól meg ne 
kéküljön. Rázogass 3 gramm tejcukrot elzárt lombikban 30 köb
centimeter hígított szesszel félóráig gyakrabban, azután szűrd 

meg a folyadékot papiroson és párologtasd a szüredék 25 köb
centimeteres részletét vízfürdőn szárazra, az állandó súlyig szá
rított maradék súlya 0·1 grammnál több ne legyen. 

0·25 gramm tejcukor elhamvasztva mérhető maradékot ne 
hagyjon. 

PHARMACOPOEA HUNGARICA. 



IDD.OOO 
1909. 

nnm. 

Decretum ministerii 

a rebus internis de .editione tertia Pharmacopoeae Hun
garicae in usum recipienda. 

1. Omnes magistratus sanitati tuendae destinati, unusquisque 
medicus, item · veterinarius et pharmacopola obliguntur regulas, 
quae in editione tertia Pharmacopoeae Hungaricae typis typo
graphiae regiae anno 1909. vulgata leguntur, a Calendis lanuariis 
anni 1910. restricte sequi. 

2. Cuncti, quorumcumque pharmacopoliorum possessores, 
aut prövisores Pharmacopoeam hanc acquirere ac in pharm~
copoliis habere debent. 

3. Pharmacopoea hac in lucem edita Pharmacopoeae editio 
secunda valere desiit. 

Datum Budapestini Calendis luliis anni 1909. 

Andrássy. 



Praefatio. 

Viginti iam praeterierunt anni, ab edi!a Pharmacopoea Hun
garica Secunda, quo tempore scientia medica a!que pharmaceutica, 
i!em chemia et pharmacognosia gradu citato progredientes, per
multa nova atque magni momenti invenerun!, quorum causa, 
recentioris lmius editionis elaborandae necessitas evasit. Horum 
rationem habens Ministerium regium a rebus internis, praecepit 
Consilio de re sanitatis publico, ut secundum art. XIV. legis anni 
1876. ac decreta, quae posterius edita sunt, elaboraret editionem 
novam Pharmacopoeae Hungaricae. 

ltaque Consilium hoc publicum, cui cura suprema sanitatis 
delata est, collegium delegit proprium pharmacopoeae conscri
bendae, cuius socii erant : 

Praeses redactor: Árpád Bókay univ. medicinae doctor, 
socius ordin. Consilii de re sanitatis, professor pubi. ordin. 
pharmacologiae in regia Scientiarum Universitate Budapestinensi, 
consiliarius aulicus etc. 

Socii vero operis: Andreas Deér pharm. magis!er et doctor, 
pharmacopola Budapestinensis, socius extraordinarius Consilii de 
re sanitatis. 

julius jármay pharm. magis!er et chemiae doctor, pharma
copola Budapestinensis, socius extraord. Consilii de re sanitatis. 

Ludovicus Winkler pharm. doctor, chemiae analyticae et 
pharmaceuticae professor publicus ex!raordin. in regia Scientia
rum Universitate Budapestinensi. 

Virorum, quos memoravimus, consultationibus assum·pu 
s unt eiusdem artis periti: 

julius Kossa univ. medicinae doctor, docens in Universitate 
Budapestinensi, professor pubi. ordin. Scholae Superioris Veteri
nariae etc. 
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Béla Lengyel philos. doctor, professor pubi. ordin. chemiae 
in Universitate Budapestini, consiliarius ministerii, socius ordin. 
Consilii de re sanitatis etc. 

Alexander Mágócsy-Dietz philos. doctor, professor pubi. 
ord. botanicae in Universitate Budapestinensi. 

Aloisius Ströcker pharm. magister. 
Morte ereptus est Carolus Than chemiae doctor, Universi

tatis Budapestinensis medicinae doctor honorarius, eiusdem Uni
versitatis quondam professor chemiae pubi. ord„ socius ord. 
Consilii cle re sanitatis, Tabulae Magnatum adscriptus. 

Contextus Pharmacopoeae hungaricus munere vigens pub
lico, qui officina!is dicitur, translatus estin latinum per losephum 
Ernyey amanuensem Musei Nationalis Hungarici; revisor autem 
translatoris erat Stephanus D<ivid emerit. rrofessor gymnasialis. 

ln tertia hac editione pharmacopoeae elaboranda viri, qui 
munus obibant, has sunt secuti rationes. 

1. Remediorum nomina litterarum ordine disposita, verbis 
latinis a medicis usitatis prolata sunt, quam ob rem ex synonymis 
modo saepissime occurrentia leguntur. 

2. ln asserendis remediis non solum scientiae pharma
cologicae notione vocis angustiore usurpatae, sed etia111 usus com
munis respiciebatur. 

3. E remediis diversae notae, quae apud mercatores venalia 
prostant, ubique tantum ea recepimus, quae primae sunt notae. 

4. ln conficiendis medicamentis illis fortioribus, quorum 
efficaciae gradus ex ratione parancli pendet, imprimis cura adhi
bita est, ut tenor continentiaque medicaminum, item et modus 
parandi, quanium fieri potest, ne clifferat a praeccptis, quae in 
recentioribus externarum gentium libris leguntur. 

5. Confectio, aut si usus venerit depuratio praeparatorum 
chemicorum, tantum iis praescribitur praeparatis, quae fabrefacta 
1ninus securitatis praestant, nun1 bona et apta sint, qua111 ea, quae· 
n1inore quiden1 copia, expensis vero 1naioribus conficiuntur, 
au.t quae repenie mutantur, vel facile confici, aut emundarí 
possunt. 

6. Praecipuam contulimus curam ad accurate descríbendas 
proprietates physicas pecutiares, ad cognoscendas chemicas reac
tiones idenlitatis, denique ad perspiciendas ínquinationes et aclul
terationes. Quam ob rem eximia cura collata est, ut reactiones 
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qualitativae, quás adhíbuimus, quam maxime aptae sint, praecipue 
autem i!lae, ad statuendum identitatis atque tenoris cementes 
rationes analyseos quantitativae et exploratívae, ut consilío respon
deant. Tres s unt gradus probationum, quae ope praecipitati distíngui 
possunt: ne mutetur, vix turbetur, praecipitatum ne praebeat. 

Ex rationibus díversis, quae recentiores occurrebant, com
missio virorum delectorum eas tantum recepit, quas peractorum 
experimentorum seríes optímas esse comprobavit. 

7. Vis, sive concentratío acidorum, solutionum, ceterorumque 
medicaminum, quae non secundum formulam internationalem (/. i.) 
parantur, systematí decimali congruenter est determinata, eo moclo, 
ut concentratio haec centesimas partes 0·1, 1, 5, 10, 20, 25, 50°!0 

efficiat. 
S. Recomputationcm tenoris, iclest custodiam eorum, quae 

medicamenta contineant, adhibitís ratíonibus volumetricis, com
missio virorum delectorum ubique ita terminavit, ut materíei 
explorandae pondus aequivalens 111illigra111111osum quantitate cen
ties sumpta, aut potius huius quoddam multiplicatum rationale, 
aut pars quaedam sumcretur ad constituendum; hanc ob rem nume
rus centi1netroru1n, qui de solutione voluinetrica consumpti erant 
aut multiplicatum horum rationale, ipsam reddit continentiam 
(tenorem) materiei procentualem. 

9. ln descriptione simplicium, quae a vegetabilibus, aut ab 
animantibus oriuntur, ubique aclnotatur plantae aut animalis 
nomen sysiematicum, adiecto quoque, quibus terrae locis occur
rat, item signa identitatís physica et morphologica. Porro in simpli
cibus potioribus exploratio quoque microscopica, praeterea ín 
fortioribus etiam examen principíi agentis quantitativum prae
scribitur. 

J O. ln conficiendis singulis praeparatis Oalenicis quantiiates 
fixe ponderatae sumebantur. ldentitas praeparatorum rationíbus 
est physicis ac chemicis destinata, fortioribus praeterea praepa
ratis propria examina quantitativa adduntur. 

Concentratio, sive vis praeparatorum heroicorum et quantitas 
principiorum agentium, quae inest ín íllis, cletermínata est secun
dum sententias consultationís ínternationalis, quae Bruxellis anno 
J 902. celebrabatur. Consultantes icl assequi voluerunt, ut formulae 
medicaminum fortiorum a cunctis nationibus constanter probaren
tur, itaque sententiae co11sultantiun1 a Regi111ine rerun1 Hungarica~ 
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rum quoque acceptae etiam apud nos valent el obligant. Praepara
tis talibus seorsum quoque indicitur: Formula internationalis (f i.1 

11. Reagentia omnia, porro instrumenta et utensilia neces
saria ad perficiendas rationes exploratorias recepta sunt iiem in 
tabulas separatas. 

12. Pondera molecularum ad calculum ut revocarentur, 
placuit nobis accipere tabulam, quae internationalis dicitur, de 
ponderibus atomicis, quam item separatam edidimus. 

Regulae generales. 
1. Medicamina illa, quae singulis aut binis crucibus notata 

sunt, solummodo ex praescripto medici, sive veterinarii exhibeto, 
qui in regno nostro legitime habet facultatem artis medendi; 
reliqua vero libere possuni venundari. 

2. tv\edicus, singulis au t binis crucibus no tata medicamina 
ordinans, horum quantitatem etiam litteris exprimere debet. Quodsi 
autem medicus e fortioribus, dosi aucta veneni instar agentibus 
remediis, dosim adhuc maiorem ordinaverit, quam tabula adnexa 
ut dosim maximam monstrat (vide tabulam exhibentem doses 
maximas), tum pharmacopola, medicamen tale ea tantum condi
cione poterit dispensare, si ad quantitatem hanc medicus etiam 
signum exclamationis acldiderit. Notanclum est in extractis, 
doses quae exhibitae sunt 111aximae, ad extracta dextrino carentia 
referri. 

3. lv\edica111ina, quae crucibus binis notaía occurrunt~ ín 
pulverem reclacta, inclivisa ordinare, aut indivisa dispensare veti
tum est. 

4. Vetitum est exsequi praescriptiones tales, ex quarum 
praescribendi modo, pactum quasi clandestinum cum medico 
esse conieciari liceat, ut: secundum meam praescriptionem et alia. 

5. Medicamen ex orclinationibus transscriptis, quae copiae 
vel pariae dicuntur, dispensare, si id materiam cruce notatam 
habuerit, interdictum est. 

6. Praescripiionem illam, in qua materia duplici cruce notata 
inest incolis locorum, in quibus pharmacopolium reperitur, tan
turn intra horas 48 licet confici, ubi vero pharmacopolium cleest, 
modo intra quadriduum dispensari licet. 

7. Praescriptiones rursus conficere, si in eis etiam materia 
cruce cluplici notata ordinatur, singula quaque occasione data 
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tum tantum licet, si medicus ordinans iterationem verbis adiectis: 
«repetatur», seu «reiteretur», die recentiore addito, novaque sub
scriptione interposita ordinaverit. Interdicitur vero, qualemcumque 
praescriptionem rursus conficere, si medicus: «ne repetatun> 
verba adscripserit. 

S. Adstrictus est unusquisque medicus et veterinarius ordi
nans medicamina, quae in Pharmacopoea hac Hungarica singulis 
aut binis crucibus signata occurrunt, H- aut -!-H accurate et 
diligenter in praescriptione exprime_re, quo modo sit medicamen 
sumendum, auf qua ratione adhibendum; quam ob rem interdicitur 
in praescriptionibus huius generis verbis ut: secundum ordina
tionem, vel: ut praeceptum est, signatura generali uti. Vetatur 
ergo pharmacopola praescriptionem, quae regulam hanc non 
observat, conficere. Si hic casus inciderit, obligatus est pharma
copola edocere emptorem de causa non exhibendi, quae supra 
explicabatur. 

9. Medicaminibus, quae usui externo sunt applicanda, sem
per adsit signatura: «extri11sccus !n 

10. Adstrictus est pharmacopola medicamina, huic pharma
copoeae ii1serta, iusta quantitate sem per parata habere; deinde 
opus est, ut materiae omnino congruentes sint postulatis, quae 
in pharmacopoea hac leguntur. Praeparata, quorum ratio parandi 
hic exponitur, nonnisi secundum hanc praescriptionem sunt con

ficienda. 
Necesse est ut praeparata talia, quae non sunt inserta in 

pharmacopoeam hanc, attamen in pharmacopoliis praesto sunt, 
ea quoque sint non adulterata, sed pura, ac optimae notae. Medi
camina per hanc pharmacopoeam quidem non publica auctoritate 
praescripta, vulgo officinalia, at quae in editionibus 1-11. Phar
macopoeae prius Iegebantur, aut quae pari modo officinalia sunt 
in pharrnacopoeis aliorum regnorum, ad praescriptiones eorurn 
sunt paranda, conservanda et dispensanda. 

11. Medicarnina cruce simplici notata, ubivis a ceteris segre
gata, crucibus vero binis signata in scrinio separato Iateribus 
compactis rnunito, quod etiarn clavi claudi potest, sunt servanda. 

12. Si rnedicus talia ordinaverit rnedicarnina, quae in phar
rnacopoea variis occurrunt concentrationis gradibus, atque non 
satis et definite fuerit expressurn, qualis dispensetur concentratio, 
pharrnacopola semper rnagis dilutum debet dispensare. 

vw 

Si vero rnedicus, praecepto accurate non addito, tale ordina
verit rnedicarnen, quod et crudum et depuraturn praesto est offi
cinale, turn semper qualitas depurata est dispensanda. 

13. De extractis, quae pari pondere dextrini rnixta parata 
sunt, pharrnacopola quantitatis praescriptae duplicern, de iis vero, 
quae bis tanta copia dextrini mixta confecta sunt, trip!icern 
quantitatem dispensare debet. 

14. Reagentia, instrurnenta, utensilia et apparatus, qui in 
pharrnacopoearn inserli sun t, ornni ternpore in pharrnacopolio 
praesto sint. 
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Animadvertertda generalia. 

1. ln praescriptis pharmacopoeae huius ubivis, si inciclerit 
mentio solutionis, menstrno aperte non declarato, semper solutio 
aquosa intellegenda est. Proportiones, quae exponunt vim solu
torum e. g. l: 10, aut l :20 sic sunt interpretandae, ut pars 
ponclerata l substantiae, ac partes ponderatae 9 menstrui; aut 
potius pars ponderata l substantiae ac partes l 9 menstrni prae
beant solutionem. 

2. Nomine procenti (partes centesimae) si hoc praecipue 
non exponitur, semper procentum ponderatum accipiatur. 

3. Quovis casu, ubi modo aqua memoraiur, aquam destilla
tam intellege; ubi vero spiritus profertur, semper spiriius concen~ 
tratus intellegendus est. 

4. Ad guttas numerandas tali guttatorio utendum est, cuius 
superficies stillans, ex sententia consultationum internationalium 
Bruxellis anno 1902 habitarum, millimetrorum 3 est. Outtae ergo 
20, quae ope guttatorii huius ex aqua clestillata numerabantur, 
gradusque Celsii 20 habent, sunto pondere grammatis 1, iclest, 
quaevis gutta aquae destillatae gravitate reddat centigrammata 5. 

5. Operibus cunctis, quae in hac pharmacopoea describun
tur, ad temperiem statuendam, adhibeatur thermometrum Celsii 
graduum centenum. Temperie solita intelleguntur gradus 15-20-us 
Celsii. Singulis ergo operibus occurrens maceratio gradu 15-20-o; 
digestio autem gradu 30-40-o perficiatur. Determinatio quoque 
ponderis specifici, quam pharmacopoea postulat, exhibeatur 
gradu 15-o. Explorationes omnes, nisi alius gradus temperiei 
notetur, item et paratio solutionum volumetricarnm hac tempe
rie fiant. 

5. Ad balneum aquae adhibeatur aqua bulliens fervida, vel 
balneum vaporis tale, in quo aqua temperiei saltem graduum 
Celsii 100 inest. 

•• !X'' 

7. Qua ratione sint determinanda constantia physica. 
Pond11s spl'cijic11m. Statuendi causa ponderis specifici liquo
rnm et solutionum, aequipensato cucurbitam siccam, quae men
suratoria dicitur, capitque centimetra cubica 100, deinceps im
pleto ei liquorem, de quo agitur, ut repleatur circiter ad signum, 
reponitoque curcurbitam in balneum aquae, cui temperies sit 
graduum Celsii 15; mox elapso quadrante horae reficito liquorem, 
immo potius eximito ex eo tantum, ut infima menisci liquorei 
iuste ad signum ipsum orbiculatum attingat. Deinceps trutina 
examinandum est pondus cucurbitae liquore sic repletae, et accu
rate pensatur saltem usque ad decigrammata singula. Quod si 
cucurbita haec mensuratoria gradu caloris 15 ipsa gra1nmata 
centum capiat; tum pondus liquoris examinati grammatibus deter
minatum si divisum fuerit numero 100, pondus praebebit speci
ficum. 

Tabulae originales ponderis specifici, quae ad pharmaco
poeam hanc adiunctae sunt, partim ad aquam caloris +4 Celsii, 
partim ad aquam gradus +is C. refernntur, prout auctor, haec 
detenninans, basi111 posuit aquan1 gradus +4-i, aut gradus +15-i. 
Quodsi indicia, quae ad aquam gradus · +4 referuntur nu1nerando 
traducere volueris in aquan1 gradus +is, indicia augenda sunt 
parte millesima. 

Ad statuendum po11d11s Sfli'C{fiú1m adhiberi possunt etiam 
areometra contrascripta, immo et statera Westphalii. Poncius specifi
cum spiritus ut determinetur, aut potius statuendi causa, quantum 
aethyli alcoholis in eo insit,adhibetoalcoholometrumcontrascriptum. 

Quo grallu ca!oris liqucfiat 1nateries quaeda111, hac ratione 
statuitur. Ut determinetur quo gradu caloris liquescat substantia 
fixa crystallina, tentamen huius in pulverem contritum siccetur 
iemperie graduum 100; aut potius si substantia hac temperie 
mutata fuerit, tu1n siccescat ten1perie solita in apparatu siccatorio, 
qui calcio chlorato, aut potius acido sulfurico repletus exstat. 

Materiei sic praeparatae tantum spargito in tubulum, qui 
liquatorius dicitur, lateribus tenuissimis instrnctum, cuius dia- ,. 
metrum sit millimetrorum 1-2, ut materies in tubulo altitudinem 
habeat circiter centimetri l. Tubulum sic instructum adiungito 
ope annuli e resina elastica facti ad thcrmometrum, deinceps 
tubulum collocato in liquorem, qui in cylindro maiore inest, et hic 
liquor assidua ag·itatione, sensi111 tamdiu calefiat, du111 111ateries, 
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Jpsa, cuius liquatio destinanda est, iuste coltabatur. Oradus, qui tunc 
in thermometra observari potest, liquescendi gradum corporis indicat. 
Batneum ad corpora, quae temperie minore, quam 100 graduum 
liquescunt, sumito aquam, ad · alia vera, quae temperie maiore 
quam 100 graduum liquescunt, paraffino liquido utendum est. 

Quo gradu caloris ebulliat qaaedam materies, statuitar. 
Oradus ebulliendi ut determinetur in liquoribus qui evanescunt, 
utendum est cucurbita separetoria; huic impleto ad dimidiam 
partem liquorem, qui examinandus est, postea ope suberis per
foratae inserendum est in cucurbitam thermomeirum tati modo, 
ut vapores liquoris non solam bultam thermomeiri, sed etiam 
totum tubulum graduatum circumdent, ita iamen ui bulla ipsa 
liquore ne mergatur. Deinceps fervefacito liquorem flamma exigua, 
ac interdum observato gradus thermomeiri. Deierminatio haec 
ebullitionis simul cum destillaiione peragi potest, ne liquor inspis
saius pereat. 

8. Exploratio pinguedinum substantiarumque cerae
formium. Quo gradu so!idescant et liquesca11t. Sumito pingue
dinis filiraiae grammata fere 50 in cylindrum, qui ceniimetra 
cubica capit 100,, et caleface dum pinguedo tota liquescat. Agitato 
laticem ope thermometri accuratissime observans, ut inteltegas, 
latex sensim refrigerando iuste quo gradu turbescat. Oradum sic 
observatae temperiei solidificandi (crystallisandi) gradum esse 
iudica. Deinceps caleface liquorem turbidum sensim, dum iterum 
limpidus evadai; quem ita observabis gradum, pinguedinis lique
scendi gradum monstrat. 

Qua ratione determinandus sit index acidimetricus. Sumito 
materiei explorandae grammata5.60in lagunculam medicameniariam, 
quae capit grammata 50; addito spiritus concentraiissimi neutra
lisati fere centimetra cubica20, porra aliquot gutias solutionis phenol
phtaleini spirituosae. lnsiillato deinceps liquori inter quassandum 
lixiviae decinormalis tat, ut liquor constans raseus efficiatur. Nume
rus centimetrarum cubicorum, qui de soluiione volumetrica con
sumpti erant, reddit indicem aciditatis. Quodsi pinguedo temperie 
solita non liquens (axungia porci, sebum, butyrum cacao; item 
adeps lanae et cetaceum) fuerit exploranda, lagoena ponatur in 
aqua calida, ut pinguedo, aut potius adeps lanae, sive cetaceum 
liquescat. Destinatio indicis acidimetrici e cera alba et flava pera
genda est simul cum determinatione indicis aetherimetrici. 

------------
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Qua ratíone sínt detcrmiuandi illdíces ccrac acídi ac aethcrí
metrící. Sumito cerae liquefactae et filtratae, quae examinanda est, 
grammata 5.60 in cucurbitam centimetrorum cubicorum 250, quibus 
affundito amylalcoholis centimetra cubica 50, toiidem spirituc 
concentraiissimi, deinceps caleface cucurbitam in balneo vaporis, 
dum cera liquefiat. Liquori fervido addes solutionis phenolphta
leini spirituosae guttas 10, mox vero guttatim lixi\'lae normalis 
iantum, dum liquor fervidus colorem rubeum constantem induat. 
Numerus centimetrarum cubicorum ad hanc rem de lixivia con
sumptorum si multiplicatus fuerit numero 10, reddit indicem 
cerae acidimetricum. Stillato deinceps in liquorem restricte prae
terea centimetra cubica 20 lixiviae normalis, addens quoque aliquot 
frustula porcellanei obtriti obturato cucurbitam subere perforata, 
in quam in vicem refrigeratorii inversi, insertus sit tubutus vitreus 
lateribus tenuibus instructus, cuius diametrum est unius centimetri, 
longitudo autem metrum 1 ef!icit. fervefiat deinceps liquor 
acriter in balneo vaporis per iotam horam. Stillato denique in 
liquorem fervidum coloris rubei inter quassandum acidi norma
lis tantum, ut iuste decoloretur. Numerus centimetrorum cubi
corum lixiviae, qui ad saponi!icationem consumpti erant, si multi
plicatus fuerit cum numero 10, offert indicem cerae aetheri
metricum. 

Qua ratíone destí11et11r facultas bromi i1111gmdi, aut potius 
modus deter111ina11di i11dícis iodometríci. Pensato de praeparato 
examinando, saltem ad centigrammata accurate, circiter tol, quot 
in descriptione praeparati*) praescripta invenies, in lagoenam epis
tomeo vitreo recte obturanti munitam, quae centimetra capit cubica 
250. fundito deinceps in lagoeiiam carbonii tetrachloridi centi
metra cubica 20, mox pinguedine soluta, addito etiam solutionis 
KBrO:; decinormalis centimetra cubica 100, atque praelerea 
kalii bramati quoque in pulverem contriti grammata 2; porra 
acidi hydrachlorici diluti centimetra cubica 20. Lagoenam statim 
obturato, quodque inestsaepius atquefortiter conquassans, lagoenam 
seponito in tenebras. Elapsa semihora spargito in lagoenam kalii 

''') Deficiente exacta trutina pensato olei quintuplatn quantitate111, 
quae praescribitur, in cucurbitarn 1nensuratoriarn et solvito tanta tetrachloridi 
carbonii copia, ut solutio sít centinietronnn cubiconnn 100. Ad statuenchun 
indice1n iodon1etricun1 sun1ito de hac solutione centirnetra cnbica 20. Ad pen
sandu1n praescriptae quantitatis pingucdinis solidae trutína rnanuali uti poteris. 

j 
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iodati grammata duo, quodque inest rursus et iterum conquassato, 
denique inter quassandum stillato sensim ín liquorem solutionis 
natrii . thiosulfurici decinormalis tantum, ut liquor ipse coloratus, 
addifa postrema gutta solutionis huius volumetricae, iuste decolor 
reddatur. 

lndicatoris vice solutione amyli tum demum utere, sí non 
die titraveris aut sí postremum reactionis non rite et accurate 
observare potueris. 

Computato ex solutionibus indicem praeparati iodometricum, 
idest quantitas bromi partibus ponderatis 100 praeparati iuncta 
quot partibus ponderatis iodi respondeat? 

E. g. si olei amygdalarum gramma 0·652 pensaveris, deter
minatoque indice iodometrico, ad retitra11d11m centimetra cubica 
51·9 solutionis natrii thiosulfurici fuerint consumpta; tum oleum 
examinatum, centimetris cubicis 48·! (lOO·O - 51 '9 = 48·1) 
solutionis decinormalis respondentem quantitatem bromi iunxit. 
Decimam partem miligram-aequivalentis ponderis iodi, idest 
gramma 0·0121, sí multiplicaveris cum numero centimetrorum 
cubicorum consumptae solutionis clecinormalis, accipies quan
titatem bromi iuncti, aequivalenti quaniitate iodi hoc modo ex
pressam: 0·0127 >< 48'1=0·61087 gramma. Quodsi igitur olei 
amygdalarum gramma o·652 grammati 0•61087 iocli aequivaleniem 
quantitatem bromi iunxerit, tunc hoc reputatum ad parfes pon-

deratas 100 olei, lOO ~·~~~1687 = 93·7 partes ponderatas iocli 

reddet, itaque index olei examinati erit numerus 93'7. 
9. De stcrilisationc. Medicaminum sterilisatio (hoc est 

enecare gennina, initia 1nicroorganismoru111, quae in illis degunt 
crescuntque) ratione materiei naturae accomodata, atque secundum 
normas bacteriologiae technicae peraganda est. 

lnstrumenta et vasa necessaria ad meclicamina sterilisata 
suscipienda, oportet aut sicca per horas duas temperie graduum 
160° fervefacere, aut saltemj per 15 sexagesimas horae aqua 
bullienti coquere 

Solutiones medicamentariae, quae temperiem aquae bullientis 
diulius ferre possunt, neque mutantur, sterilisancli causa in vapore 
rapido aquae per sexagesimas horae 30 sunt retinendae ín olla, 
quae clicitur vaporaria. Lagoenae liquoribus sterilibus inservienies 
obstruendae sunt epistomeis vitreis sterilisatis cote politis, aut 
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Iaminibus vitreis cote pariter adaptatis; etiam suberes integerrimas 
adhibere licet, sí prius aqua octae foerint, omnes denique ope 
chartae membranaceae sunt obligandae. 

Solutio sterilis ex substantiis, quae temperie graduum 100 
mutantur, hac ratione conficitur: 

lnstrumentaad substantiam pensandam necessaria prius spiritu, 
deinde flocco gossypii steritisati aethere imbuto !avabimus, 
substantiamque pensatam ponemus ín aquam iam sterilisatam. Sí ne
cesse fuerit solutionem filtrare, tum opus erit, ut infundibulum, 
filtrum ipsum, lagoenaque altera excipiens rite sterilisetur. Solu
tionem denique ipsam subere sterilisata clausam, quodsi sub
stantia ipsa temperiem hanc ferre potuerit, caleface per quadrantem 
horae temperie gracluum 60-70, idque pro necessitate rerum 
alternis diebus bis adhuc iterari potest (Pasteurisatio, sterilisatio 
fractionata). 

Unguenta sterilia emulsaque oleosa et glycerinata respicien
tes ea, quae prius enarravimus, tali modo conficiemus, ut medi
camen sterile simul cum constituenti sterili, in mortario, prius spiritu 
vini ac aethere lavato teramus. 

10. Diametrum tubulorum, quibus utimur ín explorationibus 
qualilativis, millimetrorum 15-20 esto, nisi forte tubulus diversi 
diametri praescriptus est. 

11. ln graclu materiarum comminuendarum et in pulverem 
redigendarum haec cribra et incernicula adhibenda s unt: 

Numerus 1. cribrum cuius maculae diametrum habent 
millimetrorum 6. 

Numerus II. maculae diametrum habent millimetrorum 4. 
Numerus Ill. maculae diametrum habent millimetrorum 2. 
Numerus IV. telum fila habens in centimetro quadrato 10 

(ad pulveres grossos.) 
Numerus V. telum fila habens in centimetro quadrato 25 

(ad pulveres subtiles.) 
Numerus VI. telum fila habens ín centimetro quadrato 40 

(ad pulveres subtilissimos.) 
Notae numerorum Romanae, quae ín contextu nomen sub

stantiae subsequuntur, comminuendi vel pulverandi gradum indicant. 



Absinthii herba. 

Artemisia Absinthium l. (Compositaej est herba perennis 
60-125 cm. alta, apuci nos et per totam fere Europam, Ameri
cam Africamque septemtrionalem, aliquotque regiones Asiae 
praeter vias, in terris desertis et agris exstirpatis volunfaria, aut 
in hortis sativa, cuius folia siccata atque summitates floridae sunt 
adhibendae. Folia radicalia longe petiolata sunt ter pennatificla, 
inferiora autem caulina bis, aut semel pennatifida, laciniis arcte
lanceolatis et acutis. Bracteae, quarum ex axillis calathia ple
rumque singula prominent, sunt lanceolafae aut ligulafae. Fo!ia 
et caules praecipue ex herbis incultis sunf pilosa, colore pallide
subviridia et glauca, paene argenteo~rava. ln panica composita 
solum calathia, quac flores tubulosos flavos agunt, sedem capiunt. 
Sunt autem haec calathia paene subglobosa, cliametro 3 mm; 
involucri squamulae sunt tomentosae, receptaculum commune 
vcro pilosum. 

Herba tota satis iucunclum condimentum olet et saporis 
aron1atici, rr1axin1e an1ani est. 

Colligenda est apud nos mense lulio ef Augusto. 

Acetum aromaticum. 

Rp: Foliorum Menthae piperitae (11) 
gra111111ata vig·inti quinque. 

Foliorum Rosmarini (ll) 
gra1n111ata viginti quinque. 

Foliorum Salviae (11) 
gran1111ata viginti quinque. 

Radicis Angelicae (!) 
gra1nn1ata quinque. 

Rhizomatis Zedoariae (1) 
grarnrnata quinque. 

5 
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Caryophyllorum (Ili) 
grammata quinque. 5 

Macerato in lagoena obturata saepius conquassando per 
dies quinque in misce!la para!a ex: 
Acidi acetici diluti 

grammatibus quingen!is 500 
Aquae destillatae 

grarnrnatibus quingen!is 500 
Liquorem expressum exple!o liquore eiusdem compo· 
sitionis, ut pondus efficiatur 

grammaturn rnille . . . . . . . . . 1 OOO 
Liquorem per diem unum sedimentatum filtra!o per char!am 
empore!icam. 
Liquor limpidus, rufide-fuscus, odore et sapore acidus, 

aqua quavis ra!ione misceri po!est, ita ut non turbetur. 
Servato loco frigido, in lagoenis omnino reple!is. 

Acetum pyrolignosum rectificatum. 

Paratur ex' ace!o pyrolignoso crudo ope redestillationis ad 
partem '/,„ estque liquor flavescens seu subfuscus, redolens 
fumum simul et acetum, reactionis acidae. 

Voluminibus aequalibus argenti nitrid ammoniati mixtus si 
fuerit, e liquore iam mediocri !emperie perbrevi tempore prae
dpitaturn nigrum abunde secernitur. 

Aqua hyclrosulfurata ne traha! coiorem fusciorem. Acetum 
sotutione baryi nitrid ne mu!etur; si acido nitrico acidulum feceris, 
per solu!ionem argenti nitrid solum paulu!um turbetur. Aceti pyroli· 
gnosi rectificati cen!irnetrum cubicurn unum si permiscueris cum 
centimetris cubicis 30 acidi sulfurici, mox autem addideris centi· 
metra cubica 5 kalii hyperrnanganici decinormalis, !iquorem 
primordio rosaceum elapsis horae sexagesimis 5, prorsus decolo· 
rem redcli oportet. 

Partes 100 praeparati circiter partes 5 acidi ace!ici conÍineant. 
Itaque ad neu!ra!isationem grammatum sex ace!i pyrolignosi recti· 
fica!i, si indica!or exs!iteri! aliquo! gut!ae solu!ionis spirituosae 
phenolphtaleini; tere cen!imetra cubica 5 solu!ionis natrii hydro· 
oxyda!i normalis, cui acidurn carbonicum abest, sunt consumenda. 

Servato in lagoena coloris a!ri, loco frigido. 

+ Acetum Scillae. 
Rp: Scillae siccatae (11) 

grammata viginti . . . . . . . . . 20 
Macera!o in lagoena obturata saepe conquassando per 
dies quinque cum 
Spiritus diluti 

grammatibus viginti . . 20 
Acidi acetici diluti 

gramma!ibus sexaginta. 60 
Aquae destillatae 

grammatibus centum e! viginti . 120 
Liquorem expressum cum liquore eiusdem compositio· 
nis completo ad pondus 

grammatum ducentorum . . . . . . 200 
Liquorem per diem unum sedimentatum filtrato per chartam 
empore!icam. 
Liquor limpidus flavus, odoris acidi, saporis prius acidi, 

postea ~cris, subacerbi. Pondus specificum 1.015-1.020 efficit. 
Aceti scillae grammatum sex ad saturationem, indicatore una alterave 
gutta solu!ionis phenolphtaleini spirituosae sumpto, saltem 5·5 
quidem, sed non plus quam 6 centimetra cubica solu!ionis natrii 
hydrooxydati normalis, acido carbonico liberae consumantur. 

Servato caute loco frigido, in lagoenis omnino repletis. 

Acidum aceticum bisdilutum. 

Rp : Acidi acetici diluti 
grammata trecenta . 300 

Misce cum 
Aquae destillatae 

grammatibus septingentis . . . . . 700 
Liquor limpidus, coloris et saporis acidi. Pondus specificum 

efficit 1 ·oos. 
Ad saturationem acicli acetici bisdiluti grammatum sex, indi· 

catore una-alterave gutta solutionis phenolphtaleini spirituosae 
sumpto, centimetra cubica ·6 solutionis na!rii hydrooxydati nor· 
malis acido carbonico liberae requirun!ur. 

Pro aceto adllibeatar. 
28 
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+ Acidum aceticum concentratum. 
Acidum aceticum glaciale. 

CH,. COOH = C,H,O, = 60·0. 

Liquor limpidus, odoris penetrantis, caustice acidus. Pondu~. 
specificum efficit J ·066-1.055. Ad frigus glaciei liquentis, siv.e 
paulo inferius refrigeratus, congelat, massam crystallmam effi
ciens; acidum congelatum 95°;0 acidi continens ad gradum 
go 100'/ continens tum autem ad gradum J6·7° liquet. Ad 118° 
fe;e gr~dus ebullit el penitus evanescit. Vapor eius inflammari 
potest. Aqua, spiritu, item aethere miscetur. 

Tentamen liquore ammonii neutralisatum solutione ferri 
sesquichlorati colorem sanguinolentum ducit. 

Acidi acetici" centimetra cubica duo et ~entimetra cubica 
decem solutionis stanni chlorati cum acido hydrochlorico paratae 
inter se mixta et Ieniter calefacta, ne semihora quidem e!apsa 
accipiant colorem fuscum. Aqua ·hydrosulfurata ne tum quidem 
permutetur, si liquorem acido hydrochlorico aci~iorem, sive 
Jiquore ammoni lixfviosum. fe.ce;i~. Quincuplo aq~ae d1t:~'.um, rn:que 
baryi nitrici, neque argenh mtric1, neque ammonn oxahc1 soluhone 
addita turbetur. Si acidi acetici centimetra cub1ca 5 cum aquae 
centimetris cubicis 20 et solutionis decinormalis kalii hyperman
o-anici centimetro cubico 0·3 miscueris, color liquoris rosaceus 
lntra horae sexagesimas decem ne mutetur. Mixtura ex duobus
tribusve voluminibus acidi sulfurici concentrati facta, decolor 
maneat si autem in mixturam refrigeratam solutionem ferri sulfurici 
tabulati'm disposueris, in superficie tangenti orbis coloris fusci 
nequaquam appareat. 

ln 100 partibus 95 saltem partes acidi acetici sunto; quam
obrem si eius o-rammata sex dilueris ad centimetra cubica 100 
cum ;qua ebulllata et refrigerata, portio huius solutionis centi
metra cubica 20 efficiens, neutra ut reddatur, sumendo indicatorem 
solutionis spirituosae phenolphtaleini guttis aliquot admixtis, 
portio haec certe requirit centimetra cubica 1? solutionis . natrii 
hydrooxydati normalis, acido carbonico liberae. L1quor neutrahsatus 

odore careat. 
Servato caute in Iagoena epistomeo vitreo instructa et accurate 

obturata. 
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Acidum aceticum dilutum. 

Rp: Acidi acetici concentrati (95%) 
grammata ducenta et semis . . . . 210·5 

quibus misce: 
Aquae destillatae 
tantumdem, ut pondus liquoris 

grammata mille 
efficiat. 

... 1000 

. Liquor limpidus, decolor, saporis et odoris mere acidi. 
Poncius specificum sít 1 ·02s. 

Puritas eius sic examinanda est, ut acidi acetici concentrati 
neque tamen acidum ipsum diluendum; ad tentationem cum kali; 
hypermanganico acidi centimetra cubica 25 sunt adhibenda. 

Partes 100 contineant acidi acetici partes 20; idcirco ut 
acidi acetici diluti grammata H neutralia reddantur, si indicator 
exstiterit solutio phenolphtaleini spirituosa, requiruntur centi
metra cubica 20 solutionis natrii hydrooxydati normalis, quae 
acido carbonico caret. Liquor neutralisatus odore empyreumatico 
careat. 

Acidum acetylosalicylicum. 

CH -0.CO.CH.. o 180 " ' - coo 1-1. 
0 1'· •. ) = •J. 

Pulvis decolor, constans e crystallis acicularibus; sapore aci
dulo. Liquescit gradu 135° caloris. Aqua parum, spiritu, aethere et 
chlorofonnio copiose solvitur. Solutio aquosa est reactionis acidae. 

Si solutionem acidi acetylosalicylici e grammate dimidio 
paratam cum liquoris natrii hydrooxydati centimetris cubicis J O 
per nonnullas sexagesimas horae !ervefeceris, deinde liquorem 
refrigeratum acido sulfurico acicliorem feceris, secernitur acidum 
salicylicum formans praecipitatum crystallinum, in liquore autem 
ipsum aciclum aceticum percipitur. 

Solutio spirituosa ope aquae diluta, adclita gutta una solutionis 
ferri sesquichlorati, colorem violaceum ne incluat. 

Aestuatum in lamina platinea, nullo residuo remanente con
buratur. 

28* 
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· ++ Acidum· arsenicosum. 
As, o,, = 1 gs·o. 

Frusta porcel!ano similia, sive perlucida, aut potius pulvis 

crystallinus albus. Pulveratum tale se praestat, velut adipatum si 

fuerit, nam in aqua iniectum, tantum paulatim madescit. Aqua 

frigida modice, fervida autem sat copiose solvitur. 

ln tubulo exploratorio attente si aestuatum fuerit, totum 

avolare necesse est, interdum fumum album, mox sublimatum 

album praebens. Per vitrum opticum manuale sublimatum hoc 

spectatum, offert crystalla clare coruscantia, regulaliter octo, vel 

tetraedra. lniectum in prunam odorem alliaceum exhalat. ln solu

tione eius cum acido hydrochlorico parata per aquam hydro

sulfuratam praecipitatum copiosum citrino-flavum deponitur. 

Supe1ilua quantitate solutionis ammoniae penitus solvatur, 

quam solutionem adiecta una-alterave gutta solutionis argen ti 

nitrici subfuscam reddi non licet. 
Attentissime servato ! 

Doses maxin1ae singulae gramn1a 0'005. 
Dosis maxima in diem gramma o·OJ 5. 

Acidum benzoicum e resina. 
C"H' .COOH = C,H,O, = 122·0. 

E resina benzoes sublimatione paratae, modice flavescentes, 

vel modice subfuscae, lamellatae, vel aciculares, parvae crystalli 

cohaerentes, nitoris sericei, quarum odor similis est resinae ae

stuatae. Acidum benzoicum circiter 400 partibus aquae frigidae 

solvitur, solutio eius est reactionis acidae. Aqua fervida, spiritu, 

aethere ac chloroformio satis abunde solvitur. ln lamina platinea 

aestuatum liquescit, mox vaporem mittit, qui tussim movet, postea 

ignem trahit ac flamma fuliginosa totum consumitur. 

Solutio 10'/o cum liquore ammoniae parata, sit colore !la

vescens seu subfusca. Quindecies tanta copia chloroformii totum 

solvatur. Aequali pondere kalii hypermanganici ac decuplo aquae 

in tubulo exploratorio leniter calefactum, odorem amygdalarum 

amararum ne moveat. Mixturam ex acidi benzoici grammate 0·25 

et calcii carbonici puri grammate o·s paratam, aqua si made

feceris, deinde massam siccaveris et aestuaveris, solutio residui, 

acido nitrico facta, adiecta argenli nitrici solutione ne mutetur. 

Acidum boricum. 

H„ BO„ = 62·0. 

Sunt crystalli albae, nitore unionum conchae, sapore vix acido. 

Aestuatae liquescunt, mox vaporem aquae mittunt, refrigerataeque 

in massam vitream rigescunt. Acidum boricum solubile est cir

citer 25 partibus aquae frigidae, 3 partibus aquae fervidae, 15 parti
bus spiritus atque 5 partibus glycerini. 

Charta exploratoria curcumae, si eam madefeceris solutione 

acidi borici aquosa, quae acido hydrochlorici acidula facta est, 

deinde chartam leni calore siccaveris, haec colorem ducit rubeum. 

Solutio spirituosa acidi borici consumitur flamma coloris viridis. 

Solutionem aquosam aqua hydrosulfurata ne mutet, ne tum 

quidem, si solutio acido hydrochlorico acidula facta, sive liquore 

ammonii lixiviosa exstiterit; solutione autem argenti nitrici vel baryi 

nitrici ita modo turbetur, ut vix animadverti possit. Acidum bori

cum, ope fili platinei immersum in flammam, haec usque ad 

finem colore viridi tingatur. Solutio acidi borici liquore ammonii 

oxalici, seu natrii phosphorici ne mutetur. Tentamen solutionis 

aquosae voluminibus 2-3-ve acidi sulfurici concentrati mixtum 

si fuerit, mox in liquorem refrigeratum solutione ferri sulfurici 

tabulatim disposita, in superficie tangenti orbem coloris fusci ne 
efficiat. 

~y_. Acidum carbolicum. 
Phenol. 

C,H,. OH =94·0. 

Crystalli decolores, sive pallide-subrubidae, rectius massa 

perlucida, odoris proprii, valde caustica, crystallina. Solutio aquosa 

reactionis est neutrius. Calefactum ad gradum 40-42° liquescit, 

aestuatum circiter gradu 180° ebullit, sine residuo avolans. Vapor 

eius incensus lucic!a flamma deflagrat. Aqua satis facile solvitur, 

item oleis aethereis et pinguibus ; spiritu vini, aethere, chloro
formio ac glycerino misceri potest. 

Solutionem aquosam dilutam solutio ferri sesquichlorati 

colore atro-violaceo tingit. Ex solutione etiam valde c!iluta aqua 

bromata praecipitatum album floccosum e!icit. 

Pars una acidi carbolici partibus 15 aquae plane solvatur· 
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Mixtura acidi carbolici ope caloris liquefacti parafa cum aequali 
volumine chloroformii perlucida sit. 

Servato attente. 
Doses maximae singulae gramma O·J. 
Dosis maxima in diem gramma 0·5. 

+· Acidum carbolicum liquefactum. 

Rp: Acidi carbolici 
grammata mille . . 

Aquae destillatae 
1000 

grammata centum . l 00 
Mixturam caleface tamdiu, quoad liquor aequalis efficitur. 
Liquor decolor, limpidus, prope ponderis specifici J ·070. 

Refrigeratus infra gradus 15° rigcscit massam crystallinam efficiens. 
Si praeparati gra1n1nata 5·5 commiscueris cu1n aquae gram

matibus 50, efficiatur liquor lacteus, qui tamen postea additis 
grammatibus 25 aquae, penitus purgandus est. 

Orammatis unius acidi carbolici crystallisati respondent 
grammata 1 ·1 acidi carbolici Jiquefacti. 

Servato atteníe. 

Acidum citricum. 
C (OH). COOH (Cl-1,. COOHl"' li,0 = C,,H,O,, H,O = 210·1. 

Sunt crystalli prismaticae, decolores, quae temperie communi 
non mutaniur at in loco calido fatiscunt. Aestuando perdit prius 
aquam crystallinam, postea circa ad gradus 150° liquescit, tem
perie vero aucta decomponitur. Circiter 0·75 parte aquae, parte 
l spiritus vini et partibus 50 aetheris solvitur. 

Solutionis aquosae guttae aliquot ope aquae calcis lixiviatae, 
li1npidae 111anent; fervefactae aute111 den1ittunt praecipitatu111 albu111 
floccosum, quoc! refrigerando item paullatim solvitur. 

Acidi citrici gramma unum si solveris centimetris cubicis 
duobus acidi hydrochlorici calic!i. solutionique ac!dideris centi
metra cubica deccm solutionis stanni chlorati cum acido hydro
chlorico paratae, liquor leniter calefactus ne semihora quidem 
elapsa colorcm subfuscum induat. Solutionis aquosae conccn
tratae (1: 3) volumen unum, commixtum cum pari volumine 
solutionis kalii acetici et voluminibus tribus spiritus concentrati 
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sedimentum crystallinum ne praebeat. Solutio dilutior (1: 10) solu
tione baryi chlorati, vel ammonii oxalici vix perturbetur, aqua 
hydrosulfurata autem ne tum quidem, si acido hydrochlorico acidula 
facta, sive liquore ammoniae lixiviata exstiterit. Acidi citrici pul
verati gramma unum et acidi sulfurici concentrati centimetra 
cubica decem in tubulo probatorio, balneo aquae si calefeceris per 
horam unam, solutio prius decolor potest quidem flava reddi, sed 
fusca fieri nequit. 

Tostum in platinea lamina odorem caramelis nequaquam 
moveat, candefactum autem totum deflagret. 

Acidum hydrochloricum concentratum'. 
HCl + Aq. [HCl = 36·5] 

Liquor decolor, volatilis, odore pungens, sapore caustice 
acidus; poncleris specifici est 1"125. 

Aciclum hydrochloricum concentratum si calefeceris cum kalio 
bichromico gas chlori evolvitur; si vero aliquot guttas aqua 
dilueris, in hac mixtura solutione argenti nitrici praecipitatum album 
casei· instar efficiíur. 

Acicli centimetra cubica duo, mixta cum centimetris cubicis 
decem solutionis stanni-chlorati cum acido hydrochlorico paratae, 
liquorem lente calefactum ne post horam quidem dimicliam sub
fuscum redclant. Portio exigua acidi hydrochlorici aclmixta ad 
volumen aequale aquae hydrosulfuratae ne mutetur, ac ne ium qui
dem, si 111ixturan1 liquore a111moniae lixiviosan1 reddideris. Acidun1 
quincupla quantitate aquae clilutum, liquorque gutta unica solu
tionis iodi flavus redditus si fuerit, per solutionem baryii chlorati 
ne turbetur. Acido aqua pariter diluto, soiutionem amyli cum kalio 
iodato paratam colore caeruleo tingi non licet. Aestuatum sine 
resic!uo avolet. 

ln partibus 100 acidi hydrogenii chloridi partes 25 sunto; 
itaque si ad centimetra cubica 20 aquae ponderaveris, acicli hydro
chlorici concentrati grammata 3·65 liquor ut neutralis efficiatur, 
indicatorem guttis solutionis methylorange singulis aut binis. 
(1-2) sumplis, centimetra cubica 25 lixiviae normalis adhibeantur 

Servato attente in lagoena epistomeo vitreo recte haerenti 
m unita. 
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Acidum hydrochloricum dilutum. 

Rp, Acidi hydrochlorici concentrati 
grammata quadringenta . 

Aquae destillatae 
grammata sescenta . . . 

Misce. 
Liquor decolor, peracidus, ponderis specifici l '050. 

400 

600 

Partes centum contineant hydrogenii chloridi partes 10; 
itaque, ut acidi hydrochlorici diluti grammata 3·65 neutralisentur, 
indicatorem si · posueris solutionis methylorange guttas singulas 
aut binas (1-2), centimetra cubica 10 lixiviae normalis adhibere 
oportet. 

Acidum lacticum. 

CH, CH = ggOH = C, H, O, = 90·0. 

Liquor decolor, aut vix flavescens, inodorus, spissitatis syrupi. 
Ponderis specifici est 1 ·210 - l '215. Cum aqua, aelhere et spiritu 
misceri potest. 

Acidum decupla quantitate aquae dilutum et ebulliendo 
ope zinci oxydati neutrale effectum, solutionem talem reddet, ex 
qua lenta sub refrigeratione coaequales crystalli prismaticae 
secernuntur. Pauca centimetra cubica solutionis kalii hyperman
ganici decinormalis cum aliquot guttis acidi lactici si calefeceris, 
odor aldehydi percipitur. 

Acidi lactici grammata duo si admiscueris ad centimetra 
cubica 10 solutionis stanni chlorati cum acido hydrochlorico 
paratae, liquor lente calefactus ne post dimidiam horam quidem 
colorem subfuscum ducat. Mixtura cum aethere parata, plane 
limpida sit. Leniter calefactum acidum odorem ingratum ne spar
gat. Acidum decupla quantitate aquae dilutum, neque solutione 
argenti nitrici, neque baryi nitrici, neque vero solutione ammonii 
oxalici. turbetur. Portio exigua permixta cum aqua hydrosulfurata 
ne tum quidem permutetur, si liquorem acido hydrochlorico aci
diorem aut liquore ammoniae lixivium reddideris. Aliquot guttas 
acidi lactici si aqua calcis lixivias effeceris, mixtura limpida esto, 
quae ne post ebullitionem quidem turbida fiat. Acidum lacticum 
tabulatim in acidum sulfuricum concentratum dispositum, in 
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superficie tangenti ne post sexagesimas horae 15 fuscius rect
datur. Acidi lactici grammata duo, aquae centimetra cubica 10 et 
zinci oxydati grammata duo inter se mixta exsiccato balneo 
aquae in siccum ; residuum dein conterito cum centimetris cubicis 
10 alcoholis absoluti, liquor filtratus evaporanc\.o residuum syrupo 
simile ne praebeat. Aliquot guttae aestuando in lamina platinea 
sine residuo deflagrent. 

Praeparati partes ponderatae 100 circiter partes 75 acidi lactici 
contineant; quamobrem si grammata 9·00 acidi aqua ebullita et 
refrigerata dilueris, ut centimetra cubica 100 efficiantur, huius solu
tionis portio quae continet centimetra cubica 20, neutra ut redda
tur, indicator si exstiterit guttae aliquot solutionis phenolphtaleini 
spirituosae, centimetra cubica 14·5-15'5 lixiviae normalis, quae 
acido carbonico caret, ad neutralisationem necesse est, ut habeat. 

Servato attente in lagoena epistomeo vitreo recte haerenti 
munita. 

Acidum 
HNO, 

nitricum concentratum. 
Aq. [HNO, = 63'0]. 

Liquor decolor caustice acidus; aestuando totus avolans, 
ponderis specifici 1'315. 

Cuprum metallicum acido nitrico solvitur, simulque vapores 
coloris fusco-rubentis evolvit. Acidum sulfuricum concentratum 
cum aliquot guttis acidi nitrid commixtum si fuerit et, super 
laticem ferrum sulfuricum solutum tabulatim disposueris, in super
ficie quo se liquores tangunt, orbis fusco-niger enascitur. 
. __ Decuplata aqua dilutum acidum, neque baryo nitrico, neque 
argento nitrico• turbetur; ita dilutum, aqua hydrosulfurata ne 
mutetur, ne tum quidem, si mixturam liquore ammoniae lixivam 
reddideris. Triplici quantitate aquae dilutum et nonnullis guttis 
carbonii tetrachloridi crystalluloque kalii bromati conquassatum 
si fuerit, carbonium tetrachloridum neque fl~vum, neque caeru
leum colorem reddat. 

Contineat vero praeparatum 50°/0 acidi; quodsi igitur ex 
hoc grammata 3·15 dilueris aquae centimetris cubicis 20, liquo
remque Singulis aut binis guttis solutionis methylorange colorave
ris, saturatio huius 25 centimetra cubica de solutione natrii hydro
oxydati normalis consumat. 
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• 
Servato in Jagoena epistomio vitreo, recte obturante munita, 

in loco obscuro. 

Acidum nitricum dilutum. 

Rp: Acidi nitrici concentrati 
grammata ducenta. 

Aquae destillatae 
grammata octingenta. 

1nisce. 

200 

800 

Liquor colore carens, maxime acidus, ponderis specifici l '056. 
ln partibus ponderatis 100 sunto acidi partes 1 O; itaque 

ad neutralisationem acidi nitrici diluti grammatum 6·3, indicator si 
fuerit guttae singulae aut binae solutionis methylorange, centimetra 
cubica 10 solutionis natrii hydrooxydati normalis adhibeantur. 

Acidum phosphoricum. 
Acidum ort/1oplwsphoricum sol11t11m. 

H,PO, -f- Aq. [H,PO, = 98·0]. 

Oxydatione phosphori parata solutio acidi phosphorici; 
liquor limpidus colore et odore carens, saporis iucunde acidi; 
ponderis specifici 1·12. Aestuatus in lamina platinea residuum 
offert vitro simile. 

ln tentamine ope liquoris ammoniae neutralisato, solutio 
argenti nitrici offert praecipitatum flavum, quod et Jiquore ammoniae, 
et acido nitrico facile solvitur. 

Acidi c~n timetra cubica 2 si adclideris acl centimetra cubica 
10 solutionis stanni chlorati cum acido hydrochlorico paratae 
mixtura leniter calefacta ne post semihoram quidem colere subfusco 
tingatur. Solutione argenti nitrici acidum neque calidum, neque 
frigiclum turbetur, neque flavescens sive fuscius reddatur. Aqua 
hydrosulfurata mixtum, ne longo quidem intervallo, immo ne tum 
quidem, si acidum liquore ammoniae lixiviosum reddideris mutetur ' . 
Tripla aqua dilutum solutione baryi chlorati ne mutetur: ac ne 
tum quidem, solutione ammonii oxa!ici si ope liquoris ammo
niae lixiviosum redclicleris. Mixtura acicli cum voluminibus 5 
spiritus parata penitus limpida maneat. Duobus-tribusve volumi
nibus acidi sulfurici concentrati mixtum, superque mixturam refrige-
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ratam tabulatim disposita solutione ferri sulfurici, in superficie, 
quo se liquores tangunt, orbem fuscum oriri non !icet. 

Contineat in partibus ponderatis 100 acidi orthophosphorici 
partes 20; iclcirco portio quae centimetra cubica 100 capit, pon
cleris sit grammatum 112. 

Acidum salicylicum crystallisatum. 
Acidum ortlwoxybeuzoicum. 

e, I-1, =g~Oli c1, '·'=e, I-1,, o" ,= 13s·o. 

Crystalli parvae, aciculares, rectius pulvis albus crystallinus. 
Est odore carens, saporis subdulce-acidi, postea paululum acerbi. 
Aqua frigida circiter partibus 500, fervicla autem aqua, item glyce
rino et chloroformio tepido facilius, spiritu et aethere copiose 
solvitur. Solutio eius aquosa est reactionis a~iclae. Circa ad gradus 
160° liquescit, validius autem aestuatum partim sublimatur, partim 
decomponitur. 

Solutio eius aquosa addita paucilla solutione ferri sesqui
chlorati, colorem ducit violaceum. Calce usta contritum et tubulo 
probatorio aestuatum vapores evolvit phenoli. 

Solutio eius spirituosa (1 : 10) spiritu vini exhalato, resicluum 
candicle album crystallinum praebeat. Tanta ·solutione natrii carbo
nici solutum, ut liquor reactionis certe lixiviosae efficiatur, postea 
solutione cum aethere conquassata, liquor aethereus, qui seccrnitur, 
insiccatus exiguum tantum resicluum odore carens habeat. Aciclo sul
furico concentrato solutio sane clecolor .efficiatur. Solutio spirituosa 
acido nitrico acidula facta, solutione a'i~genti nitrici ne n1uteíur· 

Aestuatum in Jamina platinea nullo residuo remanente 
comburatur. 

-!- Acidum sulfuricum concentratum. 
H, SO, = 98·1 

Liquor colore et oclore carens spissituclinis olei, caustice 
acidus. Ponderis specifici l '84. Aqua immixtum, valcle incalescit. 

Nonnullas guttas acidi sulfurici si aqua commiscueris in hoc 
Iiquore per solutionem baryi chlorati praecipitatum abunclans 
album, aciclis insolubile efficitur. 
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Diluito acidi sulfurici concentrati centimetrum cubicum 
unum cum totidem aqua, posl adde ad liquorem re!rigeratum 
centimetra cubica 10 solutionis stanni chlorati cum acido hydro
cÍ1lorico paratae; liquor leniter calefactus ne post spatium horae 
dimidiae quidem colorem subfuscum induat. Acidum voluminibus 
5 spiritus attentissime dilulum si fueril, liquorem ne post longius 
lemporis spatium licel mutari. Acidum quincupla quantilale aquae 
dilulum el re!rigeratum ne colorelur cum aqua hydrosulfurala 
ne tum quidem, si mixluram liquore ammoniae alcalicam reddideris. 
Misceanlur acidi cenlimetra cubica 5 cum aquae cenlimetris 
cubicis 20; liquor re!rigeralus centimelro cubico 0·1 solutionis 
kalii hypermanganici colorem roseum permanenlem capiat. Acidi 
vicies lanta quantilale aquae diluti porlio cenlimetra cubica 10 
efficiens, guttis singulis aul binis adfusis argenti nitrici soluti ne 
perlurbelur. Super acidum sulfuricum concentralum si tabulatim 
disposueris solutionem ferri sulfurici, ín superficie langenti orbis 
coloris fusci ne fial. Cenlimelra cubica 10 acidi sulfurici con
cenlrati sí addideris ad guttam unam solulionis slanni chlorali 
cum acido hydrochlorico paratae, haec colorem aurantium seu 
rubenlem turbidum ne accipiat. 

Acidum sulfuricum sit saltem 95°/0-arum; quodsi igitur prae
parati grammala 4'9 rdrigerando dilueris aqua deslillala, ul centi
melra cubica 100 efficiantur, deinde portionem huius liquoris 
centimetra cubica 20 complexam gultis singulis aul binis solu
tionis melhylorange coloraveris, ad hanc neulralisalionem de 
solulione nalrii hydroxydati normalis cerle centimetra cubica 
19 desideranlur. 

Servalo caute in lagoena epislomio vitreo recte obluranti 
munita. 

Acidum sulfuricum dilutum. 

Rp.: Acidi sulfurici concentrati (95°/0 ) 

grammala cenlum quinque el cenli
grammata viginli. . . . . . . . . 105·2 

instillalo assidue miscens in lanlum aquae destillatae 
ut pondus mixturae 

grammata mille . . . . . . . . . 1000 
efficiat. 
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Liquor coloris expers, maxime acidus. Ponderis specifici l '069. 
Partes ponderatae 100 contineanl acidi partes 10; itaque 

acidi sulfurici diluti grammata 4·9 neutra ul reddanlur, guttis 
singulis aul bínis solutionis melhylorange indicatoribus infusis, 
de solutione normali nalrii hydrooxydati centimelra cubica 10 
requirantur. 

Acidum tannicum. 
Cu H,0 0,, 2 H,O = 358·1. 

Pulvis laxus, flavidus, e squamulis nitidis constans saporis 
est adstringentis. Aqua, spirilu glycerinoque copiose solubilis, 
aelhere autem vix solvilur. 

ln solutione aquosa (1 : 50), quae est reactionis acidae, per 
solulionem gelatinae glycerinatae praecipitatum album efficilur. 
Solutione ferri sesquichlorati, acidi tannici etiam valde diluta 
solutio colorem caeruleo-nigrum accipit. 

Solutio eius aquosa {1: 5) .penilus sit perspicua, ac pari 
volumine spiritus ilem pari quantitale aetheris mixla, nequaquam 
turbetur. 

Acidum tannicum caloris ad gradus 100° siccatum ponderis 
ne plus ultra 12'/o amittal; in lamina vero plalinea combuslum, 
residuo quod vix percipi polest remanente, deflagret. 

Acidum tartaricum. 
CHOH. COOH - . 
CHOH. COOH = C, H, 0, = bO 0. 

Crystalli plerumque ín cruslas connexae decolores, perlucidae, 
aere non mutabiles. Aqua pari pondere ac spiritus pondere 
duplici et dimidio Janto {2'5) solvitur. Solutio eius est reactionis 
acidae. 

Aesluando carbonescens odorem sacchari losti halat. Solu
tione in magis concenlrata aquosa per liquorem kalii acetici 
conquassando efficitur praecipitatum album crystallinum. Solulio 
eius per aquam calcis, donec acida eril, non turbabitur; lixiv afacta 
vero praecipitatum floccosum, postea crystallinum exhibet, quod . 
acido acetico, sive solutione ammonii chlorati solvitur. 

Acidi tartarici gramma unum si solveris, duobus centimetris 
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cubicis acidi hydrochlorici, et huic solutioni addideris centimetra 
cubica 1 O solutionis stanni chlorati cum acido hydrochlorico 
paratae, mixturam leniter calefactam ne semihora quidem elapsa 
colorem subfuscum induere licet. Solutio eius concentrata (1: 2) 
permixta cum aqua hydrosulfurata ne mutetur, ne tum quidem, 
si mixturam acido hydrochlorico acidulam feceris, sive liquore 
ammoniae lixiviosam reddideris. Solutio eius dilutior (1 : 1 O) neque 
solutione baryi chlorati, neque ammonii oxalici turbetur. 

ln lamina platinea combustum nulla residuo remanente 

deflagret. 

Adeps lanae hydrosus. 
La nolilwm. 

Rp.: Lanolini an hydrici 
grammata trecenta septuaginta et quinque. 375 

Misce lege artis in balneo mariae cum 
Aquae destillatae 

grammatibus centum viginti et quinque . 125 
Unguentum pallide füvum consistentiae aequabilis; cale

factum ín balneo mariae secernitur ín strata duo: inferius aquosum 
superius autem oleaceum efficiens. 

Adipis lanae hydrosi grammata duo in pyxide exsiccatoria 
ad gradus 100° exsiccata sí fuerint, ita ut pondus constans evadat, 
ponderis proprii ne plus quam gramma 0·5 amittant. Residuum 
ín pyxide remanens, proprietates reactionesque lanolini anhydrici 

exhibeat. 

A.deps lanae. 
La11oli11um anltydricum depuratum. 

Materies ex oesipo depuratione parata, exterius adipi similis, 
sed magis constitutionis est cerae similis. 

Massa pallide flava, tenax, odore fere carens, quae cum 
duplici pondere aquae in unguentum aequabile misceri potest. 
Aethhe, chloroformio, carbonioque tetrachloric!o leniter calefacto 
abundanter solvitur. Liquefactum liquorem oleo similem, colore 
flavum, perlucidum praebet; liquescit circiter ad grac!us 52°, 
congelat autem ad 42°. 

Solutio Janolini c!epurati diluta, (2°/o) ope carbonii tetra-

' ' 
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chlorido effecta, ín acidum sulfuricum concentratum tabulatim 
disposita sí fuerit, ín superficie tangenti orbis laete fusco-rubens 
oriatur, sub quo autem liquor paullatim colore olivaceo-viridi 
ting·itur. 

Tentamen factum ponderibus aequalibus Janolini anhydrici 
et carbonii tetrachloridi Jeniter sí calefeceris, mixturam plane 
perlucidam, pallide flavam exhibeat. 

· Conquassato lanolini depurati grammata 5 cum centimetris 
cubicis 25 aquae fervidae, postea filtrato aquam per chartam 
prius madefactam; filtratum reactionis neutrius esto, cuius ten
tamen solutione argenti nitrid vix mutatur; pars autem quae 
remansit balneo mariae insiccata, residuum ponderabile ne 
relinquat. 

Lanolini anhydrici gramma unum sí combusseris in ollula 
porcellanea, cineris ne sit ultra grammata o·os. 

Lanolini anhydrici index acidimetricus minor sit uno (1) .. 
Servato ín vasculo recte operculato ín loco subgelido, 

Aether aceticus. 
Aethylum uccticum. 

CH" coo. e, H;; = s·sJ. 
Est liquor decolor, iucunde aromaticus; ponderis specifici 

o·go, ebullit ad gradus 74-76°. 
Charta111 laccae musci caerulea111 ne ilico, neque valde 

rubefaciat. Aetheris acetici centimetra cubica 10, sí cum volumine 
aequali solutionis concentratae calcii chlorati conquassaveris, 
volun1e11 aetheris n1aximum centi111etro cubico o·s din1inuaíur. 
ln aere si avolaverit, residuum ne relinquat, et portio quae 
postrema avolavit, ocloris alieni ne sit. 

Praeparatum, quod spiritu~1 continet, aut acidulum factum 
est reparabitur, sí id cum volumine aequali solutionis salis 
culinaris saturatae conquassaveris; 1nox autem aethere111 aceti 
cum qui secernitur detractum, cum quinta parte ponderata calcii 
chlorati et liquati crystallisati comrniscueris, denique aetherem 
aceticum de calcio chlorato clecantatum, paucilla quantitate mag
nesii oxyclati mixturn, balneo aquae redestillaveris. 

Servato ín lagenis attentissime obturatis ín Joco frigido. 
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+· Aether bromatus. 
Aethylum bromatum. 

C,H,. Br= 109·0. 

Liquor decolor, volatitis, odore chloroformio similis. Pondus 
specificum praeparati, quod circiter 1 '/o alcoholis continet, est 
l '45-1 '46, ebullit ad gradus 38°-40°. Aqua vix solvitur, spiritu 
aut chloroformio, aethere, item oleis aethereis ac pinguibus 
misceri potest. 

Odoris sit amoeni et nullo modo pungentis. Aqua conquas
satus, aquam reactionis acidae ne reddat. Solutione kalii iodati con
quassatus, colorem rosaceum ne trahat. ln lagenula, quae epistomeo 
vitreo munita et acido sulfurico concentrato colluta est, volumine 
aequali acidi sulfurici concentrati conquassatus si fuerit, acidum 
ubi plurimum vix luteum efficiatur. 

ln mixtura refrigeratoria quae ex contritiane partis unius 
salis culinaris, et partibus tribus glaciei comminutae canficitur, 
circiter ad gradus 15° referigeratus aether ne ex parte quidem 
congeletur. ln cucurbita fractianaria fervefactus, tata quantitate 
redestilletur ad gradus 38-40'. 

Servata attente in lagenulis atre caloratis, probe abturatis, 
quae grammata 50 capiuni, in loco frigida. 

+· Aether chloratus. 
Aethy/ um cilloratum. 

C,H,. Cl= 64·5. 

Liquar adaris amaeni, facile mobilis, maxime valatilis; 
ponderis specifici est ad gradum 0° 0·921, ebullit ad gradus 
+ 12'5. Venalis est in tubulis vitreis ferruminatis, sive cachlea 
munitis. 

Si tubularum emptarnm aliquod aperueris, aethylum chlara
tum iam temperie cammuni nulla residua relicta avalare oportet. 
Si int~rea vapares volantes per aquam traduxeris, haec ubi plu
rimum ita reddatur reactionis acidae, ut vix percipi passit. 

Servato attente in loco frigido. 

Aether depuratus. 
(C,H,„), 0 = 74·1. 
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Liquor coloris expers, facile mobilis, odoris peculiariter 
penetrantis, maxime volatilis. Est maxime inflammabilis; etiam 
vapores eius aere immixti facillime incenduntur, pernicioseque 
exploduntur. Ponderis specifici est 0·720-0·723, ebullit ad gradus 
35-36°. Spiritu, chloroformio, item oleis pinrruibus et aethe-
reis misceri potest. " 

. Aeth~ris. depurati centimetra cubica 10, si cum pari volu-
mme solutiams concentratae chlaridum calcii conquassaveris volu
men aetheris vix mutetur. Aqua conquassatus, hanc n~c tur
bid.am, nec reactionis acidae esse licet. ln aere evaporatus 
res1duum nullum praestet. Charta emporetica aethere imbuta 
evaporato aethere ne sit odoris alieni. ' 

S~rvato i'.~ lag~enis securissime obturatis, in loco frigido, atque 
contra mcend11 penculum caute munito. 

Aether pro narcosi. 
(C,H,), 0 = 74·1. 

Praeparatum proprietatibus aetheri depurato simile immo 
etiam eo purius. Pondus eius specificum ne sit maiu~ quam 
0·120, et in cucurbita refractoria fervefactum, totum redestilletur 
ad gradus 35'. 

Puritas examinanda est tentaminibus, quae in aetheris depu
rati descriptione leguntur, praeterea hisce: 

Aetheris pro narcosi destinati centimetra cubica 1 o si 
conquassaveris cum centimetris cubicis 2 aquae et aliquot O'Uttis 
acidi sulfurici, item gutta 1 solutionis kalii bichromici, :ether 
colore subcaeruleo ne tingatur. Si autem paululum praeparati 
fuderis in lagoenam epistomio vitreo munitam, quae continet aliquot 
frustula kalii hydrooxydati, lagoenamque reposueris in locum opa
cum, kalium hydrooxydatum ne boris quidem 6 elapsis flavescat. 

Servato in lagoenis fusce coloratis, quae securissime obtu
rata grammata 100 capiunt, in loco frigido. 

29 
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+·+· Aeth.ylmorphinum hydrochloricum. 
C17 H16 (C,H,) NO,. HCI, H,0=367·7. 

Pulvis albus, crystallinus. Saporis est subamari. Circiter 
partibus ponderatis 7 aquae, et pari pondere spiritus sol
vitur; aethere et chloroformio paene insolubilis est. 

Aethylmorphini hydrochlorici gramma o·os si solve.ris acidi 
sulfurici concentrati centrimetris cubicis 10, quibus prius guttam 
unam solutionis ferri sesquichlorati decies dilutae addideris, 
mixtura haec leniter calefacta colorem subcaeruleo-violaceum 
ducit. Centimetris cubicis 5 solutionis kalii biiodati decinor
malis rrramma o·os aethylmorphini hydrochlorici si solveris, so
lutione7n leniter calefactam .. etiam longiore spatio temporis 
elapso decolorem esse oportet. Praeparati gra1111~~ 0·1 c.enti: 
metris cubicis 5 aquae solutum, solutisque add1tJs gutt1s ~ 

liquoris natrii hydrooxydati normalis, de liquore conquassato 
secernitur paulatim aethylmorphinum, quod speciem crystallorum 
induit. ln solutione aquosa si acido nitrico acidula facta sit, 
arrrentum nitricum solutum praecipitatum album caseo simile efficit. 

" Acido nitrico coloris expers solvatur. Aliquot centimetris 
cubicis solutionis aethylrriűrphini hydrochlorici aquosae (1 : 25) 
mixtis rrutta 1 solutionis ferri sesquichlorati, colorem ne pallide 
subcae::ileum quidem accipiat. ln lamina platinea aestuatum nullo 
residuo relicto comburatur. 

Solvito aethylmorphini hydrochlorici gramma 0·368 gram
matibus 10 aquae destillatae; solutis addito aliquot guttas acidi 
nitrici et centimetra cubica 10 solutionis argenti nitrid deci
normalis; de praecipitato liquorem limpidum filtratum, si con
quassaveris et calefeceris, dividito in portio~es duas;. a~dit~ 
acido hydrochlorico, immo potius adiecta solu!Jone argenlJ mtnc1 
liquorem turbari quidem licet, sed praecipitatum ne reddatur. 

Servato attente. 

' 

Doses singulae maximae gramma o·so 
Dosis maxima in diem gramma O·JS. 

Alcohol absolutus. 
Spiritus absolutas. 
C,H,. OH =46·0. 

Praeparatum spiritui concentrato simile, sed c1rc1ter l 0:, 
tantum aquae continens. Est liquor decolor odoris ac sapons 

21''' 

mere spirituosi, maxime volatilis; ponderis specifici, ad gradus 
15° reputatum ad aquam eiusdem caloris 0'795-0·799. Ebullit ad 
gradus caloris 73·4. 

Num semper purus sit identitatemque, sic temptato, uti spi
ritum concentratum. 

. Quoad effici potest, sit aqua liberatus. Huius rei custo
diendae causa pondus eius specificum accurate destinato. Pondus 
vero specificum ad gradus 15° aquae eiusdem caloris aptatum, ne 
sit maius, quam 0'799. 

Servato in loco frigido. 

~;~ Aloe. 

Variae species in regionibus tropicis voluntariae et sativae 
Aloi's (Uiiaceae). foliorum sucus siccatus offert mercem. Sunt 
frusta variae magnitudinis, coloris fusci, saepe pulvere 
coloris fulvi in viridem vergentis obducta, odoris modice iniu
cuncli, saporis peramari, in marginibus lucem transmittentia, 
concharum instar leviter franguntur, marginibus acutis, super
ficies autem fracturae in modum speculi nitet. Pulvis aloes 
flavus sH et color pulveris ad graclus 100 C.0 cale!acti ne per
mutetur, neve pulvis cohaereat. Aloen subtiliter pulveratam ac 
sic pertractatam, uti in paratione extracti aloes praeceptum est 
60° 1

0 saltem extracti sicci exhibere oportet. Partibus 5 spiri
tus concentrati pure solvatur, solutioque etiam calide parata 
post refrigerationem limpida maneat, summum paucillum sedi
menti floccosi appareat. Chloroformio frigido non solvitur, fer
vens autem chloroformium, atque aetherem frigidum modice 
tantum colorat flavum. Evaporatione solutionis aethereae peracta, 
tantum paululum residui flavi viscosi manet. Solutione aquosa 
fervicle parata diluta (! : 200), si hanc tantaedem solutioni boracis 
concentratae affuderis, post nonnulla momenta horae mixtura 
viricle fluorescens efficitur. Aloes gramma 0·05 in acidi nitrid 
centimetris cubicis 5 sparsum, acidum breviter colore rubro, mox 
continenter caeruleo et viridi tingit. 

Althaeae folia. 

Apud nos voluntariae, compluribus locis autem sativae 
Althaeae o!ficinalis L. (!Halvaceae) plantae perennis aestate, dum 
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floret, collecta el siccata folia, quorum laminae s unt ad 10 cm. 
Iongae, ovalae, plus-minusve trilobae, immo et quinquelobae, 
in · margine inaequaliter crenato-serratae, bases autem foliorum 
sunt recle sectae, cordis instar, aut cuneatim excissae. Utriusque 
laminae superficies est ob pilos stellatos compositos holosericea, 
colore ravo aut viridi. folia sunt inodora, saporis mucilaginosi. 
Cribro primo (!.) transmissa servato. 

Althaeae radix. 
Althaeae oliicinalis l. (vide Alt!zaeae folia) primo vere, vel 

temporibus autumni effossae, partibus suberosis degluptae celeriter
que siccatae radices primariae, rami atque radices adventitiae. 
frustula radicum suni simplicia, cylindrica, 1-!1/, cm. crassa, 
alba aut fulvo-albida, cicatrices autem fibri!lorum abactorum fusce 
maculatae apparenl. Tactu sunt farinosa, non raro per longitudinem 
sulcata e! propter fibras solutas aspera. fractura in cortice est 
fibrosa, in xylemate granulata, sectio transversa coloris albi, 
excepto cambio, zonam fusciorem efficienti. Structuram vitro 
optico manuali investigan!es• lignum radialum reperimus. Odor 
radicis est peculiaris quidem, sed debilis, sapor autem mucilagi
nosus, subdulcis, non amoenus. 

lnter cellulas, quae amylum crystallosque stellatas calcii oxalici 
item mucilaginem stratam includunt, in phloemate et in xylemate 
fasciculos sclerenchymales in ordine tangentiali dispositos 

reperimus. 
Radix dissecta in cubiculos minores venalis est, qui autem 

neque calcio sulfurico usto, neque calcio carbonico sin! dealbati. 
Partibus 10 aquae frigidae humefacta radix liquorem vix flave
scentem, mucilaginosum praebeat, odore acidulo el ammoniacali 

plane carentem. 
Radicis primariae partes lignosae, durae, itemque frustula 

vermibus perforata reiicienda suni. 

Alumen. 
- Kali11malumi11i11111 su!furicum co•stallisatum. 

KAI(SO,),, 12H,0=474·6. 

Crystalli decolores, perlucidae octoaedricae, aut harum frag
mina, rectius autem pulvis albus crystallinus. ln aere paululum fali-
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scit'. Circiter partibus 10 aquae frigidae, ac parte 0·3 calidae 
solv1tur; solulto est saporis subdulcis et acerbi, reactionis peracidae. 
Aestuando alumen liquescit, mox aquam amittens mutatur in 
ma~sam polyp~~osam. ln solutione eius aquosa adiecto ammonio 
sult~.rato praec1p1tatum ef!icitur album, gelato simile, quod solutione 
n~trn hydrooxyda'.i ~ol:itur; i~em solutione baryi chlorati praeci
P'.tatum alb~':1· ac1d1s msolub1le oritur. flammam alumen colore 
v10laceo affic1t. 

Aquo~a eius solutio (1: 20) per aquam hydrosulfuratam ne 
mutetur. M1xtura parata ex solutione eiusdem concentrationis ut 
s~pra,. cu'.11 semivol~mine solutionis natrii hydrooxydati prorsus 
s1t ped:1c1da, quae m1xtura addita aqua hydrostilfurata vix mutetur. 
Alumm.1s grami:ia 1 si calefeceris cum solutione natrii hydro
oxydall, ammomum ne oriatur. 

Alumen ustum. 
Alumen a11!zydric11m. 
K Al (SO,), = 258·4. 

Al~minis in pulverem contriti grammata mille torrefacito 
ad calons gradus 50°, donec ponderis proprii circiter rrrammata 
300 . pereunt. Tum reponito salem in patinam porcell;neam, ac 
contmenter 

0

ag1tando calefacito in balneo arenae, temperie, quae 
gradus ~60 non superat, dum pondus residui non erit plus 
grammahbus 550. 

Pulvis albus, qui partibus 25 aquae serrniter sed tatus 
solvatur. Eius grammata 2 lente calefacta st fuerlnt in ollula 
ponderis proprii summum gramma 0·2 pereant. ' 

Num ide.m ac purum sit, ita examinandum est, sicut alumen. 

Aluminium aceticum solutum. 
Liquor Alumi11ii acetici. Liquor Burowi. Solutio basica Aluminii 

acetici. 
Al, (C, H, O,), (OH), + Aqu. 

Rp.: Acidi acetici diluti 
gramma!a ducenta et viginti quinque 225 
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Aquae destillatae 
· grammata ducenta et viginti quinque 225 

Solve sensim in hoc liquore 

Calcii carbonlci 
grammata quinquaginta 50 

Postquam efferbuit addito liquori miscendo in parvis 
porlionibus solutionem ex 

Aluminii sulfurici crystallisati 
grammatibus centum et quinque . . 105 

el 
Aquae destillatae 

grammatibus quingentis 500 
paralam. 
Seponito liquorem, aliquoties agitatum ad biduum, lum 

coletur per linteum, residuumque exprimatur. 
Liquorem collectum expleto 

Aqua destillata 
ad grammata mille ........ 

Postquam subsederit purgatus filtretur per chartam. 

1000 

Liquor darus et perlucidus, decolor, acidum aceticum 
paululum redolens, saporis subdulce adstringentis. Reactionis 

est acidae. 
Ponderis specifici 1 ·023-1 "026. 
Tentamen grammatum 5 mixlum cum grammate 0·1 kalii 

sullurici temperie balnei aquae coagulat quidem, sed relrigerando 
iterum liquor limpidus, perlucidus efficitur. 

Voluminibus 2 spiritus mixtus validius ne turbetur; tentamen 
autem eius alterum adiecta aqua hydrosullurata ne mutetur. 

Tentamen liquoris centimetra cubica 2 complexum quodsi 
cum cen timetris cubicis 10 s tan ni chlorati soluti caleleceris, 
tenlamen hoc elapsis horis 2 colorem lusciorem ne minime quidem 

ducat. 
Continet aluminii acelici basici circiter 5°/,; quodsi igilur 

tentamen grammatum 10 in ollula platinea attente evaporaveris, 
dum siccum evadet, quodque remanet, calefeceris, dum pondus 
constans efficietur, pondus huius sit gramma 0·1s-0·20. 

Servalo in loco lrigido. 

25''' 

Aluminium sulfuricum crystallisatum. 
Al,(SO)., lSH,O = 666·7. 

Cryslalli parvae, albae, nitoris sericeae, aul frusla cryslallina. 
Circiler parlibus 1·5 aquae solubilia, spiritu non solvunlur. Solutio 
aquosa est reactionis peracidae, saporis acerbi el acidi. 

Solulio aluminii sulfurici erga ammonium sulfuralum ilem 
erga solutionem baryi chlorati sic se habel, sicul solutio aluminis · 
sed si micam praeparati in filo platineo immerseris in llamma~ 
decolorem, haec non lingilur colore violaceo. · 

Puritatem eius sic lemplalo, sicut aluminis. 

Ammonium aceticum solutum. 
Liquor Ammonii acetici. 

CH,. COO (H,N) + Aq. [H,N. C,H,02 = 77·1 ]. 

Rp.: Acidi acetici diluti 

Ad de 
grammata cenlum . . . . . . . . 100 

Liquoris Ammoniae 
grammala quinquaginta el quinque. . 55 

Fervefianl mixla et posl relrigerationem salurato laticem adhuc 
acidulum cum liquore ammoniae. 
Denique diluito cum 
Aquae destillatae 
lanta quantilale, ut pondus 

grammalum cenlum septuaginta el unum 171 
efficiatur; deinde filtrelur. 
Praeparatum continet ammonii acetici circa 15'/,; ponderis 

speci!ici est 1 ·032-1 "034. 
Calefactum cum pari volumine solutionis natrii hydro

oxydati ammonium orilur; parvum lenlamen aliquol guttis solu
lionis ferri sesquichlorati mixlum,': colorem atro-rubeum induet. 

Sit liquor limpidus, perlucidus, decolor, odoris non 
biluminosi, aesluando lolus avolans, el quoad effici polest 
reactionis neutrius. 

Aqua hydrosulfurata ne mutetur. Ammonii acetici soluli 
centigrammala duo cum centimelris cubicis 10 solutionis stanni 
chlorati cum acido hydrochlorico paralae mixla si fuerint, 
liquor leniter calefactus ac sedimenlatione puraalus ne semihora 
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quidem elapsa ducat colorem subfuscum. Ammonium aceticum 
solutum ope acidi nitrid acidulum factum solutione baryi nitrid 
aut argenti nitrid vix 'ita turbetur, ut percipi possit. 

Servato in lagunculis omnino repletis in loco frigido. 

Ammonium bromatum. 
H,N. Br = 98·0. 

Pulvis albus, crystallinus, abundanter in aqua, in spiritu 
paulum solubilis. Aestuando non liquefit et totus avolat. Solutio 
eius aquosa est reactionis neutrius. 

Calefaciendo cum natrio hydrooxydato soluto, oritur ammo
nia. Solutio pulveris si cum tetrachlorido carbonii et paucilla 
aqua chlorata mixta fuerit, tetrachloridum carbonii tingitur, colorem 
aurantiacum efficiens. 

Ammonii bromati tantum, quantum mucro cultri capit, 
acido sulfurico diluto humectatum, ilico colorem flavum ne 
ducat. Ammonii bromati gramma 1 cum centimetris cubicis 2 
aquae calidae si solveris, solutisque addideris solutionis stanni 
chlorati cum acido hydrochlorico paratae centimetra cubica 10, 
mixtura leniter calefacta et sedimentatione purgata, ne semi
hora quidem elapsa sit coloris 1usci; itemque sal crystallisans 
ne sit subfuscus. Solutionem 10°/0 si cum tetrachlorido car
bonii identidem aliquotque guttis ferri sesquichlorati soluti con
quassaveris, tetrachloridum carbonii rosaceum ne efficiatur. Solu
tionem eiusdem concentrationis cum aqua hydrosulfurata ne 
tum quidem licet mutari, si liquorem ope acidi hydrochlorici 
acidulum reddideris, aut liquore ammonii hydrooxydati lixi
vium feceris. Solutio aquosa per baryum chloratum solutum 
ne sit turbida. Ad solutionem ammonii bromati aquosam aliquot 
guttas solutionis iodi cum kalio iodato si instillaveris, perlucidam 
hanc permanere oportet, etiamsi diutius reposita erit. 

Solvito praeparati, temperie graduum 100° siccati, gramma 
o·98, in tanta copia aquae destillatae, ut solutio centimetra cubica 
100 efficiat. Si portionem solutionis huius centimetra cubica 20 
complexam, cum aliquot guttis acidi nitrici atque centimetris 
cubicis 20 solutionis argenti nitrici decinormalis permiscueris, 
necesse est, ut laticis praecipitato referti filtratum limpidum, nec 
acido hydrochlorico, nec argento nitrico soluto nimis turbetur. 

Ammonium carbonicum. 
Ammoniu m hydrocarbonicum carbaminat um. 

H, N. 0. CO. NH,, H, N. 0. CO. OH = 157·1. 
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frusta semiperlucida, coloris expertia, dura, texturae crystal
linae; strato fatiscente obducta si fuerint, hoc removendum 
est. Praeparatum in pulverem dilapsum, corruptum abiicito. 

Odor praeparati est penetrans, ammonium redolens. Solutio 
.aquosa est reactionis valde lixiviae, acidisque congesta efferve
scit. Partibus quatuor ponderatis aquae frigidae, quamquam lente, 
tamen prorsus solvatur. 

Aestuatum in tubulo exploratorio, in cuius orificio chartam 
emporeticam convolutam posuisti, nullo residuo remanente 
.avolet, in charta autem maculae coloris atri ne appareant. 
Ammonii carbonici gramma 0·5 si solveri? centimetris cubicis 2 
.acidi hydrochlorici calidi, solutionique addideris centimetra cubica 
10 solutionis stanni chlorati ope acidi hydrochlorici factae, mix
iura leniter calefacta et sedimentatione purgata, ne semihora 
quidem elapsa colorem fuscum induat. Solutionis 5°,, centimetra 
cubica 20 fac ope acidi acetici acidula, liquoremque distribue 
in portiones tres: portio una additis solutionis iodi cum kalio 
iodato guttis nonnullis, nec ilico, nec post spatium diutius fial 
turbida; portio altera aqua hydrosulfurata ne mutetur, neve solutione 
baryi chlorati turbetur, denique tertia portio ammonio oxalico soluto 
ne turbetur. Solutio (!; 80) acido sulfurico acidula facta per guttam 
unam ferri sesquichlorati soluti rubens ne reddatur. Praeparati 
solutio 5'fo nonnullis guttis argenti nitrid soluti mixta decolor 
maneat el hic liquor acido acetico acidulus factus leviter tantum 
lactescat, sed colorem fuscum ne calefaciendo quidem induat. 

Servetur in vasculo diligenter obturato. 

Ammonium chloratum. 
Sal ammoniacus. 

H,N. Cl= 53·5. 

Pulvis albus, crystallinus; partibus tribus aquae frigidae 
et ponderis proprii aequali pondere aquae fervidae solvitur. Solutio 
eius est reactionis neutrius. Spiritu vix solvitur. 

Solutione natrii hydrooxydati calefactum ammoniam evolvit. 

:il 
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Solutio salis aquosa cum argento nitrico soluto mixta praec1p1-
tatum deponit album, caseo simile, quod liquore ammonii hydro
oxydati solvitur. 

ln tubulo exploratorio sicco aestuatum, neque tamen lique
factum totum avolet, sublimatum eius sit candide album. Ammonii 
chlorati gramma unum cum centimetris cubicis duobus aquae 
calidae si solveris, solutisque addideris solutionis stanni chlorati 
cum acido hydrochlorico paratae centimetra cubica 10, mixtura 
leniter calefacta, sedimentatione purgata, ne semihora quidem 
elapsa sít coloris subfusci; item sal excrystallisans ne sit 
subfuscus. Solutio ammonii chlorati (1 : 20) per baryum chlo
ratum solutum, porra per acidum hydrochloricum et aquam 
hydrosulfuratam, item et per ammonium sulfuratum mutari nequit; 
addita autem solutione iodi cum kalio iodato, neque ilico, neque vero 
elapsis horis 2-3 turbetur. Solutio salis ammoniaci eiusdem con
centrationis ut supra, aliquot guttis acidi sulfurici mixta, elapsis 
quoque nonnullis horae sexagesimis prorsus limpida maneat; 
liquor, si ei addideris guttam solutionis ferri sesquichlorati, 
colorem subrubentem ne induat. 

Ammonium sulfo-ichthyolicum. 

Est liquor ater, rubro·fuscus, bituminosus, non turbidus, 
ex acido ichthyosulfonico per neutralisationem ope ammonii, 
materiaeque evaporationem paratus, cuius odor peculiaris, empy
reumaticus, sapor vero acer, acidulus, iniucundus est. 

Aqu_a solvitur colore fusco-rubro, solutio est reactionis 
acidae. Spiritu et aethere tantum ex parte, in mixtura aethe
reo-spirituosa prorsus solvitur. Solutio aquosa acido hydro
chlorico mixta massam fuscam, resinosam secernit, quae sedi
mentata liquoreque separata et in aqua et in aethere solvitur. 

Mercem solutione kalii hydrooxydati si calefeceris, ammonia 
oritur, chartam laccae musci rubram supra orificium tubi explo
ratorii positam caeruleam efficiens. Mixturam kalio hydrooxy
dato soluto paratam si carbonescentem feceris missa desuper gutta 
acidi hydrochlorici, odor hydrogenii sulfurati efficitur. 

Balneo aquae evaporatum, ponderis circa dimidium amittit. 
Servato temperie cubiculi in vitro recte incluso. 
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Amygdalae amarae. 
Semina Pruni Arnygdali Stnkes, var. arnara Hayrze (Rosaceae

Prunoidcae) arboris in Europa meridiana ac media et Africa sep
t~mtri.onali c~ltae, in Turkestan vero item in Asia media sponte 
v1ren1Is. Semma compressa solito magis sunt ovata, apicem versus 
acut~ora, ad basim rotundata, fere 2 cm. longa 1 ·2 cm. Iata, parte 
max1me evecta O·fi-O·S mm. incrassata, colore cinnamomeo-fusca, 
per longitudinem rugata, tactu holoserica. 

Tesla cellulis epidermialibus cadiformibus, pachydermicis 
est obruta, continetque fasciculos plures vasorum, ex hilo prosi
lientes. Tesla ope digestionis aqua fervida, simul cum albumine, 
quod membranaceum est, coloris argentei, de cotyledonibus albis 
sarcosis, adipis instar nitentibus, plano-convexis facile detrahitur. 

_Semina peramara odore carent, tamen iam in paulula aqua 
contnta odorem spargunt proprium et peculiarem. 

Semina rancida, cotyledones marcidas, luteo maculatas 
continentia, item et vermibus perforata reciicienda sunt. 

Amygdalae dulces. 
Arboris Prunus Arnygdalus Stokes, var. dulcis. DC. (Rosaceae

Pnmoidcac) in Europa meridiana et media, item in Africa septemtrio
nali cultae, in Turkestan autem et Asia media sponte virentis semina. 

Amygdalae dulces omnino similes sunt amygdalis amaris, nisi 
quod paulo maiores sunt, longitudine circiter 2·25 cm. latitudine ad 
1·5 cm., rotunda vero pars baseos circiter 1 cm. efficit. Sapor est 
oleoso-subdulcis, odor nullus, semina aqua contrita ne Iongiore 
quidem spatio interposito odorem illum amygdalis amaris pro
prium exhalant. 

Semina cotyledones marcidas, rancidas, item luteo maculatas 
continentia, aut vermibus perforata reiiciantur. 

+· Amylenum hydratum. 
Di111ethylaetlzylcarbi11ol. 

(CH,), C,H,' COH = ss·J. 

Liquor clecolor, subspissus, odoris graviter aromatici, saporis 
acris. Poncius eius specificum est o·s1s-0·20. Ebullit ad gradus 
caloris 100-101°. Circiter partibus S aquae solubilis; spiritu 
ac aethere misceri potest. 

'il 
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ln cucurbi!a fractionaria fervefac!us tatus redes!illetur intra 
gradus caloris 100° e! 103. Pars pondera!a una partibus ponde
ra!is 10 aquae p~orsus solva!ur reddens liquorem reactionis 
neuirius. Solu!ionis aquosae (1: 20) portio capiens centimetra 
cubica 20 colorata sí fueri! per gu!tam unam solutionis kalii hyper
manganici decinormalis etiam sexagesimis horae 10 elapsis coloris 
sít rosacei. Solu!ionem argen!i ni!rici cum superflua quan!itate 
solutionis ammoniae mix!am amylenum hydratum leni!er calefactum 
ne reduca!. 

Serva!o atten!e in lagoena coloris fusci. 
Doses maximae singulae: gramma!a 4. 
Dosis maxima ín diem: gramma!a 8. 

+ Amylium nitrosum. 
C, H11 . NO,= 117·1. 

Liquor coloris sublutei, reactionis neu!rius, au! vix acidae, 
<:uius odor pomi memoriam affert saporque narco!icus, gus!atu 
fervens, condimentarius. Ponderis specifici est o·s10-o·sso, ebullit 
ad gradus coloris 97-99°. Aqua vix solubilis, spiri!u, aethere 
et chloroformio misceri potes!. 

ln mixtura, quae ex aliquot centime!ris cubicis natrii hydro
oxydati soluti to!idemque spiritus para!ur, nonnullas, gu!tas 
amyli ni!rici tamdiu si calefeceris, dum odor amyli nitrici evanescit, 
posteaque liquorem acido sulfurico acidulum feceris, hic fermen!o
leum redole!. Liquor hic, parvula crystallo kalii iodati solu!a, 

. prop!er iodum secernens fuscus redditur. 
E cucurbita frac!ionaria praepara!um in!er gradus 97-99° 

!o!um des!illari oportet; praeparata et temperie inferiore, e! su
periore effervescentia reicienda sunt. 

Servato praepara!um a!tente in lagunculis fuscis, quae epi
stomeo vitreo, diligen!er obturan!e sunt praeditae, in loco frigido. 

Doses maximae singulae sun!o guttae: 5. 

Amylum Tritici. 

Caryopsidis Tritici sativi Lam. (Oramineae) amylum. Occurrit 
in frus!is irregularibus, quae perfacile conterere possumus in 
pulverem sub!ilissimum odore e! sapore carentem. Amylum aqua 
frigida e! spiritu insolubile est. Partibus 50 aquae coctum 

pos! refrigera!ionem praebe! liquorem tenui!er-fluen!em opacum,. 
chartam laccae musci exploratoriam prorsus non mu!an!em, 
tincturaque iodi colorem caeruleum induen!em, qui color per 
calefac!ionem, seu addi!o liquore kalii hydrooxydati evanesci!, 
refrigera!us vero, pos!quam liquor acidulus fac!us est, ope 
acidi hydrochlorici, i!erum redit. Microscopio amylum inve
s!igantes granula irregulariter rotunda cernimus, seu renibus similia, 
stratis concen!ricis ordina!a, diametrorum 0·15-0"045 mm.; suni 
etiam granula minora, diame!rorum 0·002-o·oos mm., subglobosa, 
in!erdum angula!a, immo fuso similia occurrun!, sunt denique 
formae transitoriae inter formas quas supra memoravimus. Amylum 
combustum cineris plus quam 0·5°/, ne relinqua!. Cave, ne inqui
na!um si! alienis generibus amyli, quae magnitudine et forma ope· 
microscopii facile agnoscun!ur. 

Angelicae radix. 

Herba biennis ín oris Europae aquiloniis ac mediis, 
praecipue in regionibus subalpinis palus!ribus spon!anea, immo per 
Europam mediam cul!a Angelica Archangelica L seu, Archangelica 
ofücinalis Hojfma1111 (Umbelliferae) cuius radices et rhizomata in 
usum veniun!. 

Rhizoma 8 fere cm. longum, 5 cm. la!um, paululum spon
giosum, extrinsecus saepe anula!um, ex quo radices oriun!ur 
plures, 2-3 dm. Jongae, 4-10 mm. crassae, molles, per longi
!udinem sulca!ae, de !ransverso au!em ruga!ae, colore griseo
!uscae ac paene !uscorufae, in frustis per commercium occur
ren!ibus in vimenta complicatae. Superficies radicis ruptae est 
albicans; cortex radia!im ordinatis !ulvis receptaculis secreti!eris 
intercellularibus abundans, non minus crassus est, quam lignum 
sub!lavum et radiatum. 

Radix est saporis acris, aromatici, subdulce-amari, odoris 
autem gravis, non iniucundi, condimentarii. Radices ab insec!is 
corrosae reiiciantur. ln vase bene obturato servandum. 

Anisi stellati fructus. 

Arboris Chinae meridionalis indigenae: Illicium verum Hock. 
fit. seu Illicium anisa!um Loureiro. (Magnoliaceae) fruc!us. 
Percrebro constat e folliculis drupaceis oc!o, circa columnam. 
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centralem verticillatim dispositis. folliculi liberi, plerumque 
magnitudine aequales non sunt, lintriformes, a latere compressi, 
in basi sinuosi, in apice vero ad suturam ventralem bivalves, 
uniloculares, rufo-fusci, lignosi; extrinsecus rugosi, vel asperi, intus 
glabri, semen solitarium complexi, per longítudinem 13-18 111111„ 

p~r latitudínem sunt ad 6-9 111111. Semen non valde oleosum, 
planum, ovatum, ad 8 111111. longum est, tesla autem glabra et nítida, 
castaneo-fusca vel subflavo grísea, fragilis. fructus ipse inlerdutn 
el pediculum fert arcualum, sursum crassescentem et per longí
ludinem rugatum. Odor est iucundus, aniso símilis, sapor vero 
subdulcís aromatícus, paululum acer. 

Cave, ne sínt fructus ínquínatí llicii religiosi Síeb. et 
Zucc. alio nomíne Anisi stel!ati iaponici fructíbus venenosís, 
forma quidem símilibus, sed mínoribus, mínus levíoribus, lígnosís, 
magis carnosís, mínusque compressis, quí semina ferunt lucídius 
fusco~flava1 quorum sapor acidus, 1nox a1narus, nausean1 111ovens, 
víx aromaticus est, et non anísum olet, sed magis fructus carda
momí admonet; his fructibus ne sínt permixti, neve cum his 
confundantur. 

Anisi vulgaris fructus. 

Herbae annuae, quae dicitur Pimpinella Anisum l. sive 
Anisum vulgare Oaert. rUmbdlijerai~ apud nos seminatae, in 
regionibus autem Maris Mediterranei indigenae fructus. 

Schizocarpium ovalum seu sphaericum, circiter 3 111111. latum 
5 mm. longum est, coloris griseo-subviridis, trichomalibus humilibus 
monocellularibus tectum, merícarpíis quinque-iugatis et propter íuga 
emergentia, magís lucída striatum. Mericarpium transverse sectum 
ope microscopií investíganles, ín parte dorsuali epicarpií con
gruenter dísposítas vittas oleíferas complures reperimus; in 
parte vero ventrali binae a!iae vittae maiores, quae oculis vel 
inermíbus conspíci possunt, item binae minores reperiuntur. 
fructus sit odoris insigniter noti, saporis subdulcis ac aromatici, 
sit denique fragmentorum pedunculi expers, squaloreque terroso 
mundatus. 

Obser,ato, ne sint fructus inquinati diacheniis Conii macu
lati L., quae sunt pilis ei vittis oleiferis carentia, levia, iugis 
sinuanter valde prominentibus praedita, anisum ne minime qui-
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dem olent, 
iniucundum 

el liquore kalii 
coníini spargunt. 

hydrooxydati contrita, odorem 

Antidotum arsenici. 

Rp.: Ferri oxychlorati sol.uti 
grammata lrecenta . . . . . . 300 

Cui adde agitando, praeparatí el accurale conquassali 
Magnesii hydrooxydati pulfüormis 

lagoenam unam id est 
grammata ducenta . . . . 200 

Liquor fuscus praecipilato plenus, antequam in usum veniel, 
plane conquassandus est. Quotiescunque praescribitur, recenter 
parandum est. 

+ Antifebrinum. 
Acetanilidum. 

C, H,. NH. CO. CH,= 135·1. 

Crystalli lamellariae, decolores, nitoris. sericei. Odorc carcnt, 
et saporis paululum urentis sunt. Aqua frigída minus, fervida 
potius solvuntur; spíritu, aethere el chloroformío facile solubiles 
sunt. Solutio aquosa est reactionis neulrius. Aeslualum, ad 
gradus 113-114 liquescit ín liquorem paene decolorem, qui 
ad gradus 295 ebullit. 

Tentamen contritum cum zinco chlorato sicco eadem quanti
lale el in lubulo exploratorio sicco ad gradus ferme 250 aestuatum 
si fuerit, odorem spargens floribus acaciae similem liquescil in 
massam flavam, aul viride fluorescenlem. 

Odore penitus careal, et in chartam laccae musci caeruleam 
madefactam sparsum, hanc ne rubefaciat. Si solutioni aquosae 
ferrum sesquichloratum solutum valde dilutum addíderis, huius 
color ne mutetur. Tentamen, quanlum mucro cultri capit, neque 
acido sulfurico concenlralo, neque acido nilríco coloretur. 
ln lamina platinea aestualum nullo residuo relicto comburatur. 

Servelur attente. 

Doses 111axhnae singulae: gra111111a o·s. 
Dosis maxima ín diem: gramma 1 ·s. 

1 1 

1 1 . 

! : 
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-!-- Antipyrinum. 
Dimcthylphenylisopyrazolo1wm. 

C11 H„ N, 0. = 188·1. 
Pulvis albus crystallinus, aut parvae crystalli prismaticae 

colore ac paene odore carentes. Liquescunt ad gradus caloris 
113°. Antipyrinum solvitur in aquae pondere suo quantitate 
minore, in parte una ponderata spiritu eadem quantitate chloro
formii ac partibus ponderatis 50 aetheris. 

Solutio antipyrini diluta et acido sulfurico acidula facta 
cum aliquot guttis natrii nitrosi soluti mixta si fuerit, colorem laete 
subcaeruleo-viridem induit. Solutionis valde dilutae (1 : 1000) 
centimetra cubica duo gutta una solutionis ferri sesquichlorati 
admixta, colorem atro-rubentem ducunt; additis acidi sulfurici 
concentrati guttis 10 liquor paene decolor efficitur. 

Solutio aquosa sit decolor et reactionis neutrius; aqua 
ydros ulfurata ne mutetur. Antipyrinum siccum gradibus caloris 
110° minore ne liquescat. Solis candore aprico expositum ne 
flavescat. ln lamina platinea aestuatum nullo residuo remanente 
comburatur. 

Attente servato. 
Doses maximae singulae: grammata 2. 
Dosis maxima in diem: grammata 6. 

~!- Antipyrinum coffeino-citricum. 

Rp. Antipyrini 

Coffeini 
grammata octoginta et quinque 

Acidi citrici 
grammata decem . 

85 

10 

grammata quinque 5 

Conterito mixturam in pulverem subtilissimum, deinde 
calefacito balneo aquae in patena porcellanea, donec massa 
aequabilis, tenuis, farinacea efficitur. Massam paulum refrige
ratam, sed adhuc mollem ingerito in mortarium porce!laneum, 
postea penitus frigidam et rigefactam redigito in pulverem. 
Pulvis albus, paululum hygroscopicus crystallinus, circiter 

ad gradus caloris 100 liquescens. Aqua et spiritu facile solvitur. 
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Solutio eius ayuosa est reactionis paululum acidae, cuius 
reactiones et antipyrini et coffeini perfici possunt. 
Attente servato in vasculo accurate obturato. 

Doses 111axin1ae singulae: gra111111ata I ·s. 
Dosis 1naxi111a in diern: gran1111ata J·O. 

-l- Antipyrinum salicylicum. 
CnH„N,O, C,H,O, =326·2. 

Pulvis albus crystallinus, saporis est subdulce-acerbi. Cir
citer partibus pensatis 200 aquae frigidae, ac partibus pensatis 
25 fervidae solvitur. Solutio est reactionis acidae. Spiritu copiose 
solvitur. Liquescit ad gradus coloris 92°. 

Solutio aquosa aliquot guttis solutionis natrii nitrosi et 
acidi sulfurici diluti mixta, colorem subcaeruleo-viridem induit. 
Antipyrini salicylici gramma 0·25 si fervefeceris cum centimetris 
cubicis 10 acidi hydrochlorici diluti, ex solutione refrigerata 
secernitur acidu111 salicylicu111 1 crystallos acicu!ares forn1ans. 

Ut recognoscatur, quantum insit acidi salicylici (42-43°/o), 
solvito antipyrini salicylici gramma 1 in mixtura aquae et spi
ritus; acldito liquori inclicem aliquot guttas solutionis phenol
phtaleini spirituosae, mox sensim liquoris natrii hyclrooxydati 
clecinormalis aciclo carbonico liberi tantum, ut solutio colorem 
ipsum rosaceum stabilem ducat; proinde solutionis liquoris 
decinormalis centimetra cubica 30·5-3J·O adhibeantur. ln lamina 
platinea aestuatum praeparatum totum deflagret. 

Servato attente. 
Doses 111axi1nae singulae: gra111111ata 2. 
DoSis 1naxi111a in die111: gra111111ata 6. 

-!--!- Apomorphinum hydrochloricum. 
C„H17 NO,, HCI = 303·6. 

Pulvis griseo-albus, crystallinus; in aere humido, pr'\e
sertim si luce quoque tangitur, viridescens corrumpitur. Circiter 
40 partibus ponderatis aquae aut spiritu solvitur; aethere 
et chlorofonnio paene insolubilis est. Solutio eius aquosa in 
.aere paullatim viridis fit; sed solutum eius aquosum cum acido 
hydrochlorico paratum, corruptioni magis resistit. 

30 
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Praeparati tentamen tantum, quantum mucro cultelli capit, 
gutta una acidi nitrici concentrati colore sanguineo tingitur. ln 
solutione eius natrium hydrocarbonicum solutum offert praecipi
tatum album. Si liquoreni praecipitato plenum in aere agitaveris, 
praecipitatum virescit, chloroformio autem colore instar ame
thysti solvitur. ln solutione aquosa, quae acido nitrico acidula 
tada erit, argento nitrico praecipitatum album caseosum oritur. 

Praeparatum vitro optico examinatum solis prismaticis 
crystallis congestum esse videatur. Solutio eius aquosa l 'fo-arum, 
quae acido hydrochlorico acidula facta est, decolor, aut summum 
viridescens sit; siquidem solutio coloris certe viridis sit, prae
paratum reiiciendum est. Aestuatum in lamina platinea totum 
deflagret. 

Servetur attentissime in loco sicco, i"n lagoena obscure 
colorata. 

Doses maximae singulae: gramma o·OJ. 
Dosis maxima in diem : gramma o·os. 

~~ Aqua amygdalarum amararum. 

Rp.: Amygdalarum amararum 
grammata mille el ducenta . . . . 1200 

Amygdalas contundito atque oleum earum pingue, 
nullo calore adhibito, prelo exprimito. Placentam in 
pulverem redactam misceto in vesica apparatus destil
latorii cum 

Aquae destillatae 
grammatibus duo milibus . . . . . 2000 

Apparatum accurate obstruito. Elapsis horis quatuor 
de liquore rapidum per vaporem abstrahe attente re
frigerando 

grammata octingenta . 
in recipientem, cui prius 

Spiritus 90 '!o 

infudisti. 
grammata ducenta . 

Quantum hydrogenii cyanati insit in destillato, sta
tuendum est ratione, quae sequitur, ac diluito destilla
tum cum mixtura parafa ex: 

80(} 

20(} 
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Spiritus 90%-arum 
parte ponderata una . . . . 1 

Aquae destillatae 
partibus ponderatis quatuor 4 

ut in partibus ponderatis mille, accuratissime pars una 
ponderata hydrogenii cyanati contineatur. 

l-!anc ob causam pensato destillati grammata ipsa 54, diluito 
cum centimetris cubicis 100 aquae destillatae, eique liquoris 
natrii hydrooxydati normalis centimetra cubica 2-3 adde. 
Liquori continenter agitato argenti nitrici soluti decinormalis 
tantum instillato, dum liquor constanter albide turbidus manebit. 
Numerus centimetrorum cubicorum solutionis volumetricae con
sumptae, multiplicatus cum 0·1, reddet quantitatem hydrogenii 
cyanati, quae in partibus mille destillati continetur. Destillati 
singula quaeque decem grammata diluito cum aqua spirituosa, 
quam supra commemoravimus, ut pondus destillati tot gram
matum sit, quo! centimetra cubica argenti nitrici decinormalis 
soluti titrando consumpsisti. 

Aqua amygdalarum amararum est liquor decolor, perlucidus 
aut modo vix turbidus, odoris proprii. Ponderis specifici 
0'97-0·98. Reactionis est neutrius. 

Aquae amygclalarum amararum centimetris cubicis 10 si 
addideris natrii hydrooxydati soluti centimetrum cubicum 1, 
mox aliquot guttas ferri sulfurici soluti, item si guttas singulas 
aut binas (1-2) ferri sesquichlorati soluti instillaveris, denique 
mixturam acido hydrochlorico si acidulam reddideris, praeci
pitatum efficiatur coloris atro-caerulei. Portio eiusdem aquae 
altera, item centimetra cubica 10 capiens, argento nitrico soluto 
vix turbetur, sed si solutione ammoniae lixiviam, deinde ilico 
acido nitrico acidulam feceris, conquassando efficiatur praeci
pitatum album caseo simile. ln hoc tentamine liquor etiam tum 
odoris olei amygdalarum amararum aetherei maneat, si argentum 
nitricum supe1flua quantitate adhibueris. 

Aqua hydrosulfurata ne mutetur. Evaporatum nu!lo residuo 
remanente avolet. Admisce aquae amygdalarum amararum centi
metris cubicis 10 calcii carbonici puri tantum, quantum mucro 
cultri capit, liquoremque evapora in siccum. Residuum aestua, 
dum rubens candebit, deinde solve acido nitrico. Solutum hoc 
argenti nitrici solutione summum vix mutetur. 

30* 
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Si cum grammatibus 54 aquae amygdalarum amararum desti
nationem peregeris, uii supra descriptum est, quantu111 contineat 
hydrogenii cyanati, centimetra cubica 9·9-10'1 argenti nitrid deci
normalis soluti consumantur. 

Asservato caute in loco Trigido in lagoenis atre co!oratis. 
Ply aqua laurocerasi hoc praeparafum exhibeto. 

Doses 111axirnae singulae: grain111ata 1 ·5 
Dosis 111axin1a in dien1: gra1111nata 5. 

Aquae aromaticae destillatae. 

Aquae aro111aticae parandae sunt e 111ateriis rite con1111inutis 
ac humectatis; aut ubi hoc praeceptum est, ex oleo aethereo, 
ope vaporis altentc destillato. 

Destillatum recens sepositum servato temperie mediocri 
per diem unum saepius conquassatum in vitro laxe obturato, 
tum filtrato per chartam emporeticam madefactam. 

Aquae aro111aticac destillatae gra111111ata 100 caute insiccata 
post aestuationem residuum ponderabile ne praebeant; aqua 
hydrosulfurata ne 111utentur. 

Aquas aromaticas asservato radiis solis et calore liberatas. 
Aquam mucosam, floccosam atque aromate privatam profundito. 

Aqua Calcis. 
Ca (OH), + Aq. [Ca (OH), = 74·1] 

Rp.: Calcii oxydati recentis 
gra111111ata centun1 . . . 

Aspergito cum 
Aquae destillatae 

gra111n1atibus centu111. . . . 
Calciu111 exstinctun1 in lagoena, quae obturari 

conquassato cum 
Aquae destillatae 

100 

100 
potest 

grammatibus quinque milibus 5000 
Liquorem per sedimentationem purgatam profundens, 

sedimento iterum adde 
Aquae destillatae 

gra111111ata quinque 111ilia . . ... 5000 
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Quando usus venit liquorem limpidum altente decantha et 
tum demum, si opus fuerit, filtrato. 

Est liquor reactionis admodum ·Jixiviae, ebulliendo turbatur. 
Ad saturationem aquae calcis grammatum 37, indicator si una 
alterave gutta solutionis phenolphtaleini spirituos~e exstitetri, 
saltem 13, ac non plus quam 17 centimetra cubica acidi hydro
chlorici decinormalis consumantur. 

Aqua carbolisata. 
(Formula intemationalis}. 

Rp.: Acidi carbolici liquefacti 

Solve in 
gra1111nata viginti et duo 

Aquae destillatae 
grammatibus nongentis et duode-

22 

octoginta . . . . . . . . . . . 978 
Aquae carbolisatae grammata 100 contineant acidi carbo

lici grammata 2. 

Aqua chlorata. 
Cl,+ Aq. [Cl= 35·5]. 

Rp.: Kalii pyrochromici grosse imminuti 
grammata viginti . 

in cucurbita superfundito 
Acidi hydrochlorici concentrati 

grammata ducenta. 

20 

200 

Leniter calefaciens extricatum gas chlori luito aqua in vitro 
ad lotionem parato, deinde saturato litrum unum aquae 
destillatae temperiei communis (15°) cum gase. Aqua chlorata 
paranda est sub divo aut in zothecula aeri pervia; sed interim 
cave, ne spiritu haurias vapores chlori. Aquam chlori paratam 
infudito in lagoenas minores epistomeo vitreo munitas. 
Est liquor limpidus, coloris subflavo·viridis, odoris suffo

cantis. Si aliquot centimetris cubicis indici soluti nonnullas 
guttas aquae chloratae addideris, id statim pallescit. 

Partibus ponderatis mille certe insint gasis chlori partes 
ponderatae 5. Quamobrem aquae chloratae grammata 35'5 ex 



40• 

grammatibus duobus kalii iodati soluti tantum iodi eliciant, 
ut Iiquoris decoloratio. certe centimetra cubica 50 solutionis 
natrii. thiosulfurici decinornialis requirat. Numerus centimetrorum 
cubicorum solutionis volumetricae consumptae, multiplicatus cum 
0·1 declarat, quantum contineat praeparatum gasis chlori partibus 
millenis computatum. 

· Servato in tenebris, Ioco frigido. 

Aqua chloroformiata. 
Rp.: Chloroformii 

gran11na unun1 
Conquassato saepius cum 
Aquae destillatae 

grammatibus centum. . . . . . . . 100 
Filtrato per chartam emporeticam aqua madefactam. 
Liquor reactionis neutrius, saporis subdulcis et acris est. 

Grammata IOOaquae choroformiatae continent chloroformii gramma 
o·s. Parandus est ex tempore ad praescriptionem, dispenseturque 
in Iagoenis obscuris. 

Aqua Cinnamomi spirituosa. 

Rp.: Pulveris Cinnamomi Cassiae (111.) 
gran11nata quingenta . 

Spiritus concentrati 
500 

grammata quingenta . 500 
lngerito in vas, quod obturari potest. Proximo die fun-
dito mixturam in vesicam destillatoriam abstrahitoque 
destillans per vapores aquae 

grammata duo milia . . . . . . . . 2000 
Est aqua turbida, postea clarescens, saporis dulcis, spirituosi, 

aromatis cinnamomei. Pondus specificum 0'970-0'972. 

Aqua destillata. 
Ii,o = 1s·o. 

Paranda est lege artis ex aqua communi, quoad fieri potest, 
pura ex praescripto. 

---~----------------==============•.;:-
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Apparatus destillatorii tubi refrigerationi destinati inter
dum vapore transacto sterilisandi, item ablotione per aquam 
fervidam Jagoenae illae, quae ad colligendam aquam destillatam 
adhibentur. Aquam incrassatam noli permittere, ut in aheno 
succrescat, crustam vero ahenum obducentem interdum acido 
hydrochlorico diluto fac ut amoveas. 

Quodsi tibi aqua destillata acido carbonico libera opus 
erit, fervefacito strenue aquam destillatam communem in vas
culo metallico, qiiod stanno obductum est, circiter per horae 
sexagesiinas decen1. 

Si modo eiusmodi aqua communis tibi praesto est, quae 
multum magnesii chlorati continet„vel ammonia, aut potius quan
titate maiore materiei organicae inquinata est, tum conveniens 
erit in aqua prius per singulos Iilros natrii phosphorici gramma 
unum, aut aluminis puri gramma unum, vel potius kalii hyper
manganici gramma 0·05 solvere et aquam tantum proximo die 
de sedime1·1to Iiquatam destiliare. 

.Liquor penitus decolor, perlucidus, odoris ac saporis expers, 
reactionis neutrius; ponderis specifici ad gradum 4° 1 est; 
ebullit autem ad gradum 100° si baromctrum ad 760 mm. 
tollitur. 

Aquae destillatae grammata 100 evaporata residuum, quod 
ponderari possit, ne praebeant. Quodsi aquae destillatae centi
metra cubica 20 aliquot guttis argenti nitrici et baryi nitrid 
admiscueris, haec ne minimum quidem turbetur, ne paucis quidem 
horae sexagesimis elapsis; similiter centimetra cubica 20 aquae 
destillatae aliquot guttis ammonii oxalici soluti ne mutentur. 
Eadem aquae destillatae quantitas additis reagente Nessleri guttis 
5 flava ne reddatur. Centimetra cubica 100 aquae destillatae 
aliquot centimetris cubicis aquae hydrosulfuratae permixta ne 
tum quidem videantur coloris atri esse, cum colorem planum supra 
album fundum conspicuum cum eadem copia aquae purae com
paraveris. 

Quoclsi centimetris cubicis 100 aquae destillatae admiscueris 
centimetra cubica 5 acidi sulfurici et centimetrum cubicum 0·1 
solutionis kalii hypermanganici decinormalis, liquor hic etiam 
ervefactus, maneat coloris rosacei. 

So/11111 tantum paramlum est, quantum brer•i co11sumit11r. 
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Aqua foeniculi. 

Rp: Fructuum Foeniculi contusorum (Ill.) 
grammata centum . 100 

Reponito ín vesicam destillatoriam et abstrahe per 
vapores aquae 

grammata dub milia .. 2000 
Jiquoris. 

Liquor paululum opalisans, saporis peculiariter foeniculi. 

Aqua Goulardi. 

Rp: Plumbi acetici basici soluti 

Rp: 

Ad de 
grammata duo . 2 

Spiritus diluti 
. gram1nata quinque. 

1111xturam agitando instillato 
5 

Aquae 
grammatibus nonaginta tribus . . . 93 

Paretur ex ten1pore. 

Aqua Menthae piperitae. 

Olei Menthae piperitae aetherei 
grammata duo . 

Instillat~ ín gossypium purum ~o~derls . ~ra;11 ;,,;. 
tum qumque, hoc reponito in vesicam destillatoriam 
et abstrahe per vapores aquae 

2 

liquoris. 
grammata duo milia . . . . . . . . 2000 

Liquor paululum opalisans, aromatis olei menthae piperitae. 

Aqua plumbica. 
Rp: Plumbi acetici basici soluti 

grammata duo . . . 
Misce cum 

2 

Aquae destillatae 
gra111111atibus nonaginta octo . . . . 98 

Ex tempore paretur. 
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Aqua Rosarum. 

Rp: Olei Rosarum 
guttas tres . . . . . 3 

Aquae destillatae tepidae 
grammata quingenta . 500 

Seponito Jiquorem per diem in locum temperiei mediocris, 
et conquassato saepius, denique filtrato per chartam emporeticam 

111adefacta111. 

-b Arecolinum hydrobromicum. 
C,H10 NO„ HBr = 236·1. 

Pulvis crystallinus, albus; aqua et spiritu facile, aethere ac 
chloroformio minus solvitur. Liquescit ad gradus caloris circiter 
170°. Solutio eius aquosa acido tannico soluto, vel natrio hydro
oxydato soluto praecipitatum non praebet; in solutione magi s 
concentrata ope iodi cum kalio iodato soluto praecipitatum redditur 
rubeofuscum. Sí solutionem aquosam, ope acidi hydrochlorici 
acidulam factam, paucilla aqua chlori permiscueris et cum carbonio 
tetrachlorato conquassaveris, carbonium tetrachloratum colore 

aurantiaco tingitur. 
Aestuatum ín Jamina platinea nullo residuo relicto deflagret. 

Servetur attente. 

-l~ Argentum nitricum crystallisatum. 
AgNO, = 169'9. 

Sunt Jaminae crystallinae coloris expertes, quae aere mundo 
non mutantur. Argentum nitricum parte ponderata o·6 aquae et 
circiter partibus ponderatis 25 spiritus concentrati solvitur. Saporis 
est caustici, metallici. Solutio eius aquosa reactionis est neutrius 

aut modo perleviter acidae. 
Aestuatum in Jamina porcellanea liquescit, calore aucto autem 

vapores rufo-fuscos evolvens decomponitur, relicto argento 

metallico. 
ln solutione eius aquosa instillato liquore a111111oniae praeci

pitatum efficitur griseo-fuscum, quod superflua quantitate reagen
tis facillime solvitur; solutio sit perlucida et decolor. Solutio 
argenti nitrici per baryum nitricum solutum ne turbetur. Solvito 
praeparati gramma 1 cum paucilla aqua, mox instillato solutioni con-
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quassando, acidi hydrochloric quntitatem superfluam; liquorem 
limpidum de praecipita10 filtratum siccum si reddideris„ residuum 
ponderabile ne efficiatur. Asservetur caute a pulvere luceque 
iutum. 

Doses maximae singulae gramma o·03. 
Dosis maxima in diem gramma 0·10. 

-!~ Argentum nitricum fusum. 
Lapis illfenzalis. 
Ag NO, = 169·9. 

Bacilla · alba, aut griseo-alba, fracturae crystallino-radiatae, 
aqua prorsus solubilia. Ceteroquin tale est, quale argentum nitri
cum crystal!isatum. 

Puritatem eius, sic examinato, ut argenti nitrid crystallisati. 
Asservetur caute, a luce pulvereque tutum. 

-1~ Argentum proteinicum. 

Est pulvis levis, coloris fusci, maxim e subtilis, odoris expers, 
saporis peculiaris. Copiose solvitur aqua, solutionem efficiens 
coloris rufo-fusci, reactionis paulum lixiviosae. 

Aestuatum in lamella porcellanea odorem plumae adustae 
movet, calefactum autem residuum tale praebet, cuius solutio 
cum acido nitrico parata, reactiones offert argenti. Aliquot centimetra 
cubica solutionis argenti proteinici dilutae, nonnullis guttis natrii 
hydrooxydati soluti, mox una alterave gutta cupri sulfurici soluti 
mixta, calefaciendo colorem prius violaceum, posterius purpureo
rubrum induunt. Solutio argenti proteinici (1 : 50) solutione 
ammonii chlorati ne mutetur. 

Siquidem argenti proteinici gramma 1 in ollula porcellanea 
diutius calefeceris, residuumque quocl igni obstitit elueris cum 
acido hydrochlorico diluto, mox cxsiccaveris, pondus huius sit 
circiter grammatis o·os. 

Asservetur attente in lagoena coloris atri. 

-l~-1~ Atropinum sulfuricum. 
(017 H"NOJ, H,SO, = 676·5. 

Pulvis albus, crystallinus; siccatus ad gradus caloris 100° 
pondere vix mutatur; circa gradus 180° liquescit. Solubilis est 

aqua ponderi proprio adaequata ac triplo spiritus; aethere et 
chloroformio paene insolubi!is est. Solutio eius aquosa reactionis 
est neutrius. Solutio etiam valde diluta si in oculum instillatur, 
pupillam maxime dilatat. 

Praeparati gramma 0·01 si in tubulo exploratorio sicco 
missum tamdiu aestuabitur, dum fumare incipiet, mox residuum 
centimetro cubico uno acidi sulfurici concentrati solutum cale
feceris donec fuscum redditur, denique liquorem refrigeratum 

' commiscueris centimetris cubicis duobus aquae, mixtura odorem 
exhalat, qui ad memoriam aurantii florum odoris nos excitat. 
ln solutione eius aquosa, si acido hydrochlorico eam acidulam 
rec!dideris, ope baryi chlorati soluti efficitur praecipitatum album. 

Solutio atropini sulfurici aquosa (1 : 50) aliquot guttis natrii 
hydrooxydati soluti turbatur; sed hydrooxydo ammonii soluto ne 
mutetur. Acido sulfurico concentrato ita solvatur, ut ne coloretur. 
Aestuatum in lamina platinea totum comburatur. 

Praeparati gramma 0·338 si paucilla aqua solveris, solutio
nemque cum centimetris cubicis 10 baryi chlorati decinormalis 
soluti et aliquot guttis acidi hydrochlorici coxeris, deinde liquo
rem praecipitato plenum semihora clapsa filtraveris, filtratum hoc 
neque baryo chlorato soluto, neque acido sulfurico fortius tur

betur. 
Cautissime asservetur. 

Doses maximae singulae gramma 0·001 
Dosis maxima in diem gramma o·003. 

Aurantii pericarpium. 

ln oris calidioribus caeli temperati, praesertim in Europa 
meridiana cultae arboris, quae dicitur Citrus Aurantium L. var. 
amara L., frucluum maturorum sed recentium pericarpium sicca
tum. Segmenta huius siccata offerunt mercem flaveo-fuscam, 
exterius convenien tibus receptaculis olei aetherei tuberculatam, 
inaequalem, intusque albidam. Sunt segmenta odore plena, saporis 
aro111atici, a111ari. 

Priusquam in usum venerint, humectato frusta in quanti-
1ate, quoad fieri potest, minima aquae frigidae, per sexagesimas 
horae 15, hancque deliquato. Frusta sic madefacta sepone, stent 
per nonnullas horas in vase tecto, tum detrahe stratum interius 
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albidum, fomiti simile, et qL1od flavum remansit, siccato. Hoc 
adhibendum est, prius autem stratum, quod memoravimus reiicito. 

Ne sint confusa cum frustis fructuum Citri Aurantii Risso var. 
dulcis pericarpiis, quorum stratum fomiti simile vix amarum est. 

Axungia porci. 
Adeps suillus. 

Pinguedo ex adipe recenti suis scrofae domesticae Jiquata 
et aqua liberata. 

Est materies alba, mollis, consistentiae unguenti, aequabilis, 
odoris proprii, peculiaris. Aethere, chloroformio et carbonio tetra
chlorato leniter calefacta copiose solvitur. Fovendo liquescit 
oleum fere decolor efficiens; liquescit autem ad gradus caloris 
45-50°, regelat ad gradus 25-30'. 

Liquefac circiter grammata 5 axungiae porcinae in tubulo 
exploratorio sicco et conquassato cum grammatibus 10 aquae 
fervidae; postea filtrato aquam per filtrum ex charta emporetica 
madefacta paratum. Filtratum sit reactionis neutrius, atque argento 
nitrico soluto. ne turbetur. 

Nece5se est, ut tentamen axungiae liquatum, si pari volu
mine carbonii tetrachloridi tepidi conquassatum fuerit, solutionem 
perlucidam atque decolorem praebeat. Quodsi solutionem hanc 
saepius quassaveris cum acido nitrico concentrato (50'/o-arum) et 
solutio et acidum decolores permaneant. 

Axungiae index aciditatem indicans sit minor uno. Si circiter 
gramma unum axungiae adhibens, huius indicem iodometricum 
statues, hic numerus sit inter 50 et 60. 

Servato in vasculo vitreo aut porcellaneo probe tecto, quod 
reliquiis axungiae veteris penitus sit emundatum, in loco frigido 
atque luce remoto. 

Axzwgiam odoris rancidi jlavescentem 1zoli adhibere. 

Balsamum Copaivae. 

Arbores Copaibae (Leguminosae, Caesalpinioideae), in regio
onibus Americae meridionalis calidioribus sponte virentes, prae
sertim Copaiba oificinalis jacq. (ex Maracaibo), Copaiba eoriacea 
(Mart.) 0. l(tmtze et Copaiba Langdorffii ( Des/) 0. J(untze 
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\ambae ex /Jl"O<'i!lcia Pam) ex quarum truncis sauciatis 
effluit. Balsamum est liquor flavide-fuscus, limpidus, perlucidus, 
non omnino aut vix fluorescens, densitatis olei ac paene syrupi, 
odoris peculiaris, saporis amariter-pungentis, spiritu concen
trato, aethere, chloroformio, alcohole amyli carboneoque sul
furato clare solubilis. Solutiones modo leniter opalescunt. Poncius 
specificum 0·94-0·gg, 

Balsamum balneo aquae evaporatum, odorem olei terebinthinae 
ne exhalet oleoque aethereo evolato resina lucide-fusca, post 
refrigerationen1 arnorpha, clara, rigida, statu frigido fragilis 
re111aneat. 

Balsami copaivae pars 1 cum benzino petrolei parlibus 4 
limpide solvatur, et ex solutione quamvis diu seposita, flocci, 
solu1n exigui, laxi secernantur. 

Balsa1ni parte111 una111, si cun1 partibus 5 aquae ad gradus 50° 
calidae fortiter conquassaveris, et balneo aquae calefeceris, mix
tura haec turbida brevi tempore in strata duo limpida secernatur. 

Balsan1i gra111111ata tria centirnetro cubico uno arnn1011ii solviio, 
solutioque, si leniter n1overis, li111pida tnaneat, neve gallertan1 
efficiat, ne turn quide111, si a1111noniae iteru111 unu111, 1noxque 
alterum centimetrum cubicum affuderis. 

Balsamum peruvianum. 

Americae interioris oris occidentalibus, praecipue in San-Sal" 
vador domesticarum arborum, uti sunt Toluffera Pereirae (l(lot:sch) 
Bai/1011, sm Myroxylon Pereirae !(!otzsch (Lq:umi11osae! e truncis 
sauciatis e111anans ba!sa1nu111. Praestat liquore111 atrofuscun1 in 
colorem rufidum vergentem, qui liquor guttatim est fusco-rubens, 
strato vero tenui elatus melleo-flavus apparet, limpidus, perlucidus, 
non lentus, in aere non arescens. Est reactionis acidae, oleo 
crassior, non tenax. Poncius specificum J·J4-J•J6. Balsamum 
est odoris a111oene aro1natici, saporis acerrin1i, a111ari. S(>iritu 
concentrato, alcohole amyli, chloroformio, itemque carboneo sul
furato, immo cum parte tertia limpide miscetur; quantitate maiore 
carbonei sulfurati addita, 111assa secernitur nigro~fusca, resinosa: 

Balsami guttis 10 cum centimetris cubicis 6 ammoniae foriiter 
conquassatis, 111odo 111inin1a, 111ox evanescens spun1a oriatui', 
.ac gelatum ne 24 quidem haris elapsis efiiciatur. 
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Balsami cum aqua conquassati volumen ne mutetur neve 
destillatum eius aquosum olea aromatica contineat. ' 
· Ex balsami guttis 10 guttis 20 acidi sulfurici concentrati 
contritis massa fial aequabilis tenax, quae nonnullis sexa
gesimis horae. peractis. a~ua frigida superfusa residuum prae
beat ín superflc1e colons v1olacei, et post ablutionem aqua frio-ida 
sít massa resinae similis, frigida temperie fragilis. " ' 

Balsami grammata 5 conquassato fortiter cum mixtura 
parata .ex a~uae .centim.e'.ris cubicis 10 et solutionis natrii hydro
oxydah cenhmetns cub1c1s 10 ín separatorio infundibulo addens 
quoque. centimetra cubica 100 aetheris. Quassato haec per aliquot 
sexages1mas horae. De solutione aetherea per se clara mensurato 
centimetra cubica 50 et evaporato aetherem de hac quantitate 
m balneo aquae; residuum sít saltem grammatis 0·14. 

Balsamum Tolutanum. 

Arboris Americae meridianae Toluifera Balsamum L. seu 
Myroxyl~n Tolui!era Klotzsdt (Leguminosac) in regionibus inter 
septemtnones et occasum spectantibus, praecipue ín Granada 
~ova ~omesticae, cuius secretum indurescens, sive per incisiones 
m corhcem factas, sive per terebrationes effecta vulnera profluens 
sponte sua ín solidum exarescit. ' 
~ Est massa rufeo-fusca, splendens, in pulverem subflavum 
friabilis, calore emollescit, odorem amoenum spargens, quod bal
samum peruvianum nobis in memoriam redigit, sapor vero eius 
paululum acer, subacidus, aromaticus est. Balsamum hoc solvitur 
spiritu, chlorofonnio, liquore kalii hydrooxydati, item acido acetico 
concentrato parum residui relinquens; minus autem solubile ·est 
aethere petrolei, item carboneo sulfurato. Solutio spirituosa filtrata 
est reactionis acidae, ferroque sesquichlorato mixta, colorem 
su.b~iridem !~duit. Mica parva balsami iniecta ín guttam unam 
ac1d1 sulfunc1 concentrati acidum bordeaux-rubrum efficitur. 
~alsami .gramn:ia unu.m cum centimetris cubicis 10 aquae calcis 
s1 co~ens. et f1ltrav?ns, peracta filtratione e liquore acido hydro
chlonco s1 eum ac1dulum feceris et refrigaveris multae crystalli 
parvae albidae secernuntur. 

Belladonnae folia. 

Planta perennis Atropa Belladonna L. (Solanaccae) regionibus 
saltuosis et montanis Europae mediae ac meridionalis inculte virens, 
huius folia, planta florente collecta ac celeriter siccata mercern 
praebent. Folia sunt acuta, ovata, integerrima, brevi-petiolata, ín 
petiolum decurrentia, velut 30 cm. longa, leptophylla, tactu rnollia, 
ín inferiore parte, praesertim ad nervum primarium versus paulurn 
pilosa. Larnina superior est fusco-viridis, inferior vero griseo-viridis; 
in utraque superficie, magis autern in inferiore apparent cellulae, 
quae per vitrurn opticum manuale distingui possunt, sunt hae 
albide maculatae, arenam calcii oxalici ferentes. Nervi laterales 
arcuatirn deflectuntur de nervo primario, plus minusve angulurn 
acuturn efficientes. Sapor foliorum est amarus. 

Ope rnicroscopii cellulae epidermidis investigatae in utraque 
superficie observantur sinuato-lobatae et obrutae cum cuticula undu
lato-striata. ln utraque superficie, quae apparent stornata, plerum
que tribus cellulis accessoriis cincta occurrunt. Secundum 
nervos, praesertirn in superficie inferiore, sparsirn provenientes 
pili glandulosi compositi capitula monocellularia gerunt, apparent 
1amen pili glandulosi sirnplices capitulum pluricellulare habentes, 
itern et simplices, pluricellulares pili acuti. Cellulae mesophylli 
arenam calcii oxalici ferentes solum ín foliis nondum evolutis 
desunt. 

Foliorurn Belladonae partes 100 saltem partes 15 extracti 
spirituosi praebeant. 

Servato in vasculo bene clauso. Merx quotannis est renovanda. 

Doses maxirnae singulae 0·2 gr. 
Dosis maxima ín diem o·6 gr. 

Benzinum. 

Est liquor decolor,non fluorescens, de petroleo crudo de
stillatus, odoris genuini haud inarnoeni vel rnaxime avolans, ad 
exardescendurn facilis. Poncius eius specificurn 0·100-0·111. 

Benzini centirnetra cubica 10 sí evaporata fuerint in balneo 
aquae caloris graduurn 50° ex patena vitrea prius iam pensata, 
residuurn, quod ponderari potest, ne praebeant, neve rnoveant 
foetorern ingraturn. Tentamen centirnetrorurn cubicorum 10 con-

·~.·.· .. ; fi 1 
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quassatum cum mixtura facta ex centimetris cubicis 3 acidi 
sulfurici et centimetris cubicis aquae refrigerata ne reddatur fla
vum. ltem aqua benzino concussa ne fiat reactionis acidae. 

Attente servetur. 

Benzoe. 
Resi11a bmzoes. 

Succus resinosus in aere so!ide induratus cuiusdam arboris, 
·sed adhuc nondum satis determinatae, ad Styracaceas pertinentis, 
quae in Siam provenit. 

Resina plerumque glebas sphaeroideas aut planas, rufo
fuscas, facillime fragiles, fractura conchoidea, odore amoeno 
.efficit. Superficies fracturae instar cerae est nitens et ob granula 
inserta albida, mox autem pallide fusca apparet variegata. Pulvis 
est e luteo albus, leniterque calefactus in tubulo probatorio, 
iucundum vanillae odorem exhalat, postea vapores elicit, ex 
quibus ad orificium frigidius tubuli secernuntur crystalli acidi 
benzoici for111a111 acus habentes. 

Resina spiritu calefacta ne plus resiclui insolubilis ultra 
10°/, praestet, solutio vero spirituosa, filtrata, postea cum aqua 
permixta, liquorem lacteum reddat reactionis aciclae. 

Resina subtiliter pulverata solutioneque kalii hypermanganici 
aestuata, ne cliutius quidem seposita, odorem olei amygdalarum 
:aethereum exhalet. 

Bismuthum subgallicum. 
C,H,(OH),COOBi(OH), = 41 J·J. 

Est pulvis coloris citrini, odoris et saporis expers. Aqua, 
spiritu, aethereque fere insolubilis; liquore natrii hydrooxydati 
solvitur. 

Aestuatus in lamella porcellanea non liquescens carbonescit, 
cliutius aestuatus autem residuum luteum praebet. Quodsi paululum 
praeparati, quantum mucro cultri capit, superflua quantitate aquae 
hydrosulfuratae recentis, nonnullisque guttis acicli hydrochlorici 
conquassaveris, praecipitatum secernitur fusco-nigrum. Liquorem 
de praecipitato filtratum decolorem solutio gelatinae glycerinata 
.non mutat; sed Jiquor addita solutione natrii hydrooxydati in 
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aere magis-magisque atrior fit, denique colorem rubro fuscum 
induit. 

Paululum praeparati cum spiritu est conquassandum; spiritus 
dein filtratus et evaporatus residuum ne praebeat. Acido sulfurico 
concentrato fuscius ne reddatur. Praeparati gramma o·s si cum 
solutionis stanni-chlorati cum acido hydrochlorico paratae centi
metris cubicis 10 conquassaveris, liquor lacteus, subalbus fit; 
Jiquor hic praecipitato plenus leniter calefactus ne semihora 
quidem elapsa colorem subfusciorem ducat. Oramma 0·25 prae
parati, si solveris acidi sulfurici calidi centimetris cubicis 10, 
solutio fiat prorsus perlucida. Oramma 0·25 praeparati si cum centi
metris cubicis 5 aquae ac nonnullis guttis acidi nitrici conquassatum 
fuerit, filtratum liquoris huius neque solutione baryi nitrid, neque 
argenii nitrici perturbdur. Orammate 0·25 praeparati centimetris 
cubicis singulis aut binis acidi sulfurici concentrati conquassato, 
dein supra liquorem strato solutionis ferri sulfurici superaffuso 
in superficie tangenti orbis ater ne fial. . 

Praeparati gramma unum candeface in ollula porcellanea, 
residuum saepius humectans aliquot guttis acidi nitrid concen
trati, toticsquc siccato, denique aestuato caute, dum rubide can
descet; pondus sic accepti oxydi bismuthi flavi sit gramm a 
0'50-0'56. Residuum hoc solvito sufficienti quantitate acidi 
hydrochlorici calidi, diluitoque solutionem aqua ad centimetra 
cubica 20. Pars exigua solutionis de subsidenti bismutho oxy
chlorato deliquatae quantitate superflua liquoris ammoniae mixta, 
solutionem decolorem reddat. E solutione residua bismuthum 
est aqua hydrosulfurata penitus praecipitandum; filtrati hydro
genii suliurati olentis pars una solutione ammoniae ne mutetur, 
pars altera autem insiccata residuum ponderabile ne praebeat. 

Bismuthum subnitricum. 
Bismatlwm. nitricum. basicum. 

Bi (OH), NO, = 304"5. 

Pulvis albus, inodorus, conflatus ex crystallis pusillis. Aqua 
conquassatus, hanc reactione paulum acidam reddit. 

ln solutione eius, parata cum acido sulfurico diluto, per 
aquam hydrosulfuratam efficitur praecipitatum coloris fusco-nigri 
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Solutionem praeparati ope acidi sulfurici paratam, si permi
scueris duplo aut triplo acidi sulfurici concentrati, et in laticem 
refrigeratum solutionem ferri sulfurici strato disposueris, in 
superficie tangenti orbis coloris atro-fusci oritur. 

Solvito bismuthi subnitrici gramma 0·25 centimetris cubicis 
2 acidi hydrochlorici, solutisque addito 10 centimetra solu
tionis stanni chlorati cum acido hydrochlorico paratae; liquor 
leniter calefactus, ne semihora quidem elapsa induat colorem 
subfuscum. Praeparati gramma 0·25 totum solvatur centi
metris cubicis 10 acidi sulfurici diluti, ita tamen ut ne effervescat. 
Solvito praeparati gramma unum ipsa iusta quantitate acidi 
hydrochlorici tepidi, diluitoque solutionem cum centimetris cubicis 
20 aquae. Pars exigua solutionis de oxychlorido bismuthi defusae 
permixta cum superflua quantitate liquoris ammoniae filtratum 
praebeat decolor. De solutionis parte quae superest, bismuthum 
penitus praecipitandum est ope aquae hydrosulfuratae, filtrati hydro
genium sulfuratum olentis pars una liquore ammoniae ne mute
tur; pars autem altera insiccata residuum ponderabile ne praebeat. 
Solvito praeparati gramma 0·25 cum centimetris cubicis 5 acidi 
nitrici; solutio haec baryo nitrico, vel argento nitrico soluto 
ne turbetur. Tentamen praeparati, quantum mucro cultri capit, si 
cum natrio hydrooxydato soluto calefactum fuerit, ammoniam ne 
evolvat. 

Praeparati gramma 1 siccatum ad gradus caloris 120 amittit 
aquae gramma o·03-0·05; candefactum dum rubescet, evolvit vapo
rem fusco-rubeum, relinquens oxydi bismuthi gramma 0·16-0·s2. 

Bismuthum subsalicylicum. 
Bismutlwm salicy!icam basicam. 

BiO(C,H,O,) 361·0. 

Pulvis albus, inodorus et insipiclus, laxus. Aqua, spiritu ac 
aethere paene insolubilis est. 

Aestuatus in lamella porcellanea sine liquatione carbonescit, 
diutius candefactus autem residuum luteum offert. Aqua hydro
sulfurata madefactus fuscus fit. Si particulam praeparati con
quassaveris cum ferri sesquichlorati solutione valcle diluta, liquor 
colorem violaceum ducit. 

Aqua conquassatum, aqua autem cito defiltrata, haec reactio
nem reddit acidam, quae vix percipi potest. Acido sulfurico con
centrato fuscum ne efficiatur. Solutio calide parata ex grammate 
0·25 praeparati cum centimetris cubicis 5 acidi sulfurici, totidem
que spiritus, prorsus perlucida fiat. Si arsenum, obspurcationes
que sulfatis, chloridi et nitratis respexeris, sic examinato, ut 
bismuthum subgallicum. 

Quodsi praeparati gramma unum, ratione quae apud bis
muthum subgallicum praescribitur, oxydum bismuthi reddideris, 
lnlius pondus sit grammatis 0·60-0.64. Residuum hoc, respiciens 
adulterationes, quae oboriri possunt, perscrutator sic, uti apud bis
muthum subgallicum praeceptum habemus. 

Bismuthum tannicum. 

Rp.: Bismuthi subnitrici basici 
grammata duodecim et deeigrammata duo 12·2 

Conterito intime cum 
Aquae destillatae 

grammatibus quindecim . . . . . . 15 
lnfundito mixturam in lagoenam, mox admisceto 
agitans 
Liquoris Ammoniae 

grammata decem . . . . . . . . . 10 
Quod inest in lagoena, iteratis vicibus conquassato. Proximo 

die colligens praecipitatum in filtro, eluito accuratissime 
aqua destillata, ponatur deincle adhuc madidum in pa
tena porcellanea et commisceto cum 

Acidi tannici 
grammatibus quinclecim . . . . . . 15 

quod prius, pari copia aquae destillatae tepidae solutum est. 
Exsiccato nunc molem prorsus agitans in balneo aquae, 
residuumque siccum conterito, ut pulvis subtilis e!ficiatur. 
Pulvis flavus, aut fusco-flavescens, saporis paulum acerbi. 
Aestuatum in lamella porcellanea nullis scintillis editis carbo-

nescit, candefactum autem offert residuum luteum. Solutione cliluta 
ferri sesquichlorati conquassatum si fuerit, liquor oritur turbidus, 
coloris atri. Si praeparati tentamen, quantum mucro cultri capií, 
aliquot guttis acidi hydrochlorici et superf!ua quantitate aquae 
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hydrosulfuratae leniter calefaciens quassaveris, in liquore qui de 
exorto bismutho sulfurato filtratus fuerit, per solutionem gela
tinae glycerinatae praecipitatum album, e! floccosum efficitur. 

Praepara1i gramma unum fac candens in ollula porcellanea; 
residuum humectato iteratis vicibus aliquot guttis acidi nitrici 
concentrati, totiesque siccato, denique candefacito attente, dum 
rubens candescet; quod hac ratione effectum est bismuthum 
oxydatum flavum, ponderis sit !ere grammatis 0°40. 

Butyrum Cacao. 

Pinguedo e seminibus degluptis cacao tostis premendo 
parata. 

Materies temperie communi est coloris flavide-albi, fragilis, 
odoris amoeni. Aethere, chloroformio et carbonii tetrachlorido 
copiose solvitur. Liquescit ad gradus caloris !ere 30°, congelat 
autem ad gradus 25°; 

Numerus aciditatem indicans butyri cacao sit minor quam 2. 
Butyri cacao circiter grammatibus 2 sumptis, si numerum huius 
iodum indicantem statueris, hunc intra 32 et 3ó esse oportet. 

Servato in loco subgelido, sicco. 

Bolus alba. 

Oleba terrosa, alba, levis, fragilis, non perlucida, tactu pin
guis, digitis adhaerens, saporis terrosi e! acerbi, aqua in massam, 
quae farinae ex aqua subactae similis est subigi potest, multa 

· aqua dilabitur quidem, tamen non solvitur. 
Acido hydrochlorico rigata ne effervescat, neve aqua elutriata 

arenam residuam habeai. 

Calami rhizoma. 

Acorus Calamus L. ( Araceae) plantae perennis primitus ex 
India advectae, sed locis palustribus Europae mediae etiam spon
taneae rhizomata, exeunte autumno e!fossa, leni calore siccata et 
deglupta. Frusta paulmn compresse-cylindrica, saepe per longitu
dinem fissa, sunt diametri circiter 1 ·5 cm., levia, superficie fracta, ob 
canales aeriferos minutim porosa, digiti magnitudinis, coloris 
immunde-albidi, odoris peculiaris, saporis aromatici, amari. 
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ln sectione transversa ope microscopii investigata textura reti
cularis apparet, quam cellulae parenchymatis perexigua grana 
amyli contirientes, meatusque aeriferos maiores, forma serti, strato 
monosticho circumdato efficiunt; ubi autem strata parenchymatis 
communiter se tangunt, quasi centra formantes, cellulae paulo 
maiores, secretum discolor aut paulum flavescens continentes· 
apparent. 

Cakaria chlorata. 

Pulvis albus, aut paene albus, paulum humidus, odoris gasi 
chlori nos admonens. ln aere madescit; aqua tantum ex parte 
solvitur. 

Acido acetico diluto superfusus copiose evolvit gas chlori; 
in filtrato autem solutionis cum aqua dilutae addita solutione 
ammonii oxalici praecipitatum album efficitur. 

Calcaria111 chlorata1n cum acidis certe 25°/0 gas chlorí evolverc 
oportet. Tentationis causa conterito accurate calcariae chloratae 
gra1nmata 3·55 cum aqua, atque mixturam in cucurbita graduaía 
cliluito ad centimetra cubica 100. E latice hoc turbido instilla centi
metra cubica 10 in decuplam quantitatem aquae, in qua prius 
crramma 1 kalii iodati solutum est, deinde fac liquorem acidulum 
b . 

per guttas 20 acidi hydrochlorici. Liquor coloris fusc1 ut decolor 
reddatur, centimetra cubica saltem 25 natrii thiosulfurici decinor
malis adhibeantur. 

Servato in tenebris, loco subgelido, in vasculo bene obtecto 

Calcium carbonicum praecipitatum. 
ca co" = 1 oo·i. 

Pulvis niveus, maxime subtilis, laxus. Per microscopium 
examinatus congeries esse videtur parvularum crystallorum, quae 
sunt aequabiles, perlucidae. Aqua esi paene insolubilis. 

Acido acetico acriter effervescens solvitur, in hac solutione 
a1111nonio oxalico praecipitatun1 efficitur copiosun1, album. 

Solutio eius 10%-arum, acido hydrochlorico diluto paraia, 
prorsus fial perlucicla; quae neque aqua hydrosulfurata, neque 
calcio sulfurico soluto 111utari potest. Si praeparati gramn1a unun1 
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quass~veris aqua destiliata, cui acidum carbonicum deest, mox 
laticem fillraveris, filtratum ne sil reactionis alcalicae, evaporalum 
vero, residuum quod ponderari po_test, ne praebeat. Solutio eius 
cum acido nitrico diluto parata, solutione argenti nitrici, seu baryi 
nitrici non nisi vix turbetur. Si solutionem cum acido nitrico 
paratam per tempus ferventem reddideris, mox ope aquae calcis 
lixiviam feceris, praecipitatum floccosum ne exoriatur, el liquor 
nonnullis guttis ammonii sulfurati additis ne mutetur. Si ín cen
timetrum cubicum unum acidi sulfurici insperseris calcii carbonici 
gramma 0·25, mox autem postquam e!ferbuit, ad liquorem caute 
addideris acidi sulfurici concentrati volumina 2-3, etin liquorem 
refrigeralum tabulatim disposueris solutionem ferri sulfurici, in 
superficie, ubi se liquores tangunt, orbis coloris fusci ne e!ficiatur. 

Calcium chloratum crystallisatum. 
Ca Cl,, ó H,O =219·1. 

Crystalli decolores, in aere di!fluentes. Calefaciendo lique
scunt ad gradus 29; aestuatae ebullientes aquam crystallinam 
amittunt, intumescunt massam spongiosam efficientes, quae porro 
calefacta in liquorem decolorem liquet. Aqua et spiritu copiose 
solvuntur. · 

ln solutione aquosa per ammonium oxalicum solutum fit 
praecipitatum polliniforme; argenti nitrici solutione autem praecipi
tatum album, caseo simile exoritur. 

Solutio praeparati aquosa sit decolor, perlucida et, quoad 
fieri potest, reactionis neutrius; solutio haec ne mutetur neque 
acido hydrochlorico, neque aqua hydrosulfurata, neque ammonio 
sulfurato. Quodsi praeparati gramma unum solveris duobus centi
metris cubicis acidi hydrochlorici el solutis admiscueris centi
melra cubica 10 solutionis s tan ni chlorati cum acido hydrochlorico 
paratae, liquor hic leniter calefactus, ne semihora quidem elapsa 
colore subfusco induatur. ln solutione aquosa (1: 10) si hanc 
permiscueris pari volumine aquae calcis, praecipitatum floccosum 
ne efficiatur. Solutio (1 : 10) ope acidi hydrochlorici acidula facta 
baryi chlorati solutione ne mutetur. 

Servetur in lagoena accuratissime obturata in loco subgelido 
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~r. Calcium hypophosphorosum. 
Ca (H, PO,), = 110·1. 

Pulvis albus e parvulis crystallis coloris expertibus. Sapore 
est subamarus. Circiter 6 partibus ponderatis aquae solvitur: spiritu 
insolubilis est. 

Tentamen salis aestuatum in lamella porcellanea gas evol
vit, quod lucide ardet. ln solutione eius per ammonii oxalici 
solutionem praecipitatum fit album, acido acetico insolubile. Ad 
solutionem argenti nitrici ammoniacalem, additis aliquot guttis 
calcii hypophosphorosi, Iiquore calefacto praecipitatum exoritur 
coloris atri. 

Quodsi tentamen praeparati decuplata aqua solveris, solutio 
summum tantum paulum fial turbida, quae solutio ope acidi 
acetici acidula facta et cum aqua hydrosulfurata mixta, fusca ne 
reddatur; solutione calcii sulfurici ne mutetur, solutione vero 
baryi chlorati, vehementius ne turbetur. Solvito calcii hypophos
phorosi gramma unum centimetris cubicis 10 acidi hydrochlorici 
concentratissimi, liquor paulum calefoc!us, ne post horae dimi
dium quidem induat colorem subfuscum. 

Sal!em 90% sit. Quodsi similiter gramma 0·21 calcii hypo
phosphorosi solveris aqua, ut centimetra cubica 100 efficiantur, 
solutionisque huius portionem, quae centimetra cubica capit 10, 
permiscueris cum centimetris cubicis 9 solutionis kalii hyper
manganici decinormalis, mox Iiquorem cum centimelris cubicis 10 
acidi sulfurici acidulum factum, ferventem coxeris, Iiquor efficiatur 
decolor. 

Servato attente in lagoena recte obturata. 

Calcium oxydatum. 
Ca0=56·J. 

Frusta alba, aut paene alba. Aestuando non mutantur. 
Dimidio tanto aquae conspersa inter efficacem evolutionem caloris · 
ctilabuntur et pulverem subtilem efficiunt; ter-quaterve tanto aquae 
exstincta, e!ficiunt pultem spissam, aequabilem. Puls haec reactionis 
maxime lixiviosae solvatur acido acetico ita effervescens, ut vix 
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percipi possit, nullo fere residuo relicto. ln solutio11e eius ammo
nium oxalicum solutum praecipitatum album praebet. 

Calcem ín pulverem di!apsam, aut aqua 11011 facile solu
bilem, noli adhibere. 

Asservetur ín vasculo recte obturato. 

Calcium phosphoricum. 

Ca, H, (PO,),, 4H,O = 344·3. 

Rp.: Calcii chlorati crystallisati 
grammata centum 

Aquae destillatae 
gran1mata ducenta et quinquaginta 

Solutionem filtratam reddito acidulam 
Acidi phosphorici 

grammatibus tribus . . . . . . . . 
Dei11de addito assidue agitans in portionibus solu
tionem talem filtratam, atque temperie solita refri
geratam, quae 

· Dinatrii hydrophosphorici crystallisati 
grammatibus centum sexaginta et 

quinque . 
item 
Aquae destillatae calidae 

grammatibus mille . 
parata est. 

100 

250 

3 

165 

1000 

Praecipitatum, quod subseclit, post nonnullas horas colli
gito in colo linteo et eluito aqua destillata tamdiu, quoad 
aqua, quae ad lavandum adhibita est defluens, ope 
acidi nitrici acidula facta, solutione argenti nitrici ta11tu11-
clem turbida efficitur, ut iam vix percipi possit. Praeci
pitatum expressum siccato temperie solita, atque in pul
verem co11terito. 
Est pulvis albus, levis, crystallinus. Aqua paene insolubilis. 

Aestuatus ponderis proprii circiter 25'1o amittit. 
ln solutione eius aquosa cum acido acetico calido parata 

ammonii oxalici solutio praecipitatum efficit album. Tentaminis 
eius tantum, quantum mucro cultri capit, conquassatum cum 

1 

t 
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aliquot centimetris cubicis solutionis argenii nitrici, praecipitatum 
reddit flavidum, liquor autem ipse reactio11em offert acidam. 

Solvito praeparati gramma 0·5 centimetris cubicis 2 acidi 
hydrochlorici calidi, et addito solutis centimetra cubica 10 solu
tionis s tan ni chlorati cum acido hydrochlorico paratae; liquor. 
leniter calefactus ne semihora quidem elapsa fia! coloris sub
fusci. Solutio praeparati cum acido nitrico parata, neque argento 
nitrico, neque baryo nitrico turbetur; liquore ammoniae super
fluo in hac solutione praecipitatum tale efficitur, cuius color ne 
una-alterave gutta quidem ammonii sulfurati mutetur. 

Calcium sulfuricum ustum. 
Calcium sulji1ricum anltydricum. Oypsum astum. 

CaSO, = 136·2. 

Pulvis albus; solvitur circiter 400 partibus ponderatis aquae. 
ln solutione eius aquosa ammonio oxalico, sicut et solutione 
baryi chlorati turbatio alba efficitur. 

Dimidio tanto aquae i11 pultem reclactum intra horae sexa
gesimas 5 rigescat. 

Servetur in vasculo recte obturato, in loco sicco. 

Calumbae radix. 
jatrorrhiza palmata 1vliers (A1e11ispermaceae) plantae repentis 

in oris Africae orientalibus, in Mozambique atque insula Macla
gascar domesticae, radix in taleolas transverse secta, siccata, mere 
amara. Taleolae in diametro 3-8 cm. sunt 12-20 mm. crassae, 
leves, durae, compactae, squalenter flavae, pulvere farinaceo 
obductae, extrinsecus peridermate suberoso, rugato, coloris 
griseo~fusci circumdatae, 1nargine exaggerato, porro paululum 
prolapsae, mox in medio loco utraque ex parte modice elatae. 
E taleola concava hac atque illac fasciculi fibrovasales minores 
radiatim proceclentes assurgunt. A margine taleolae circiter 5 mm. 
intervallo apparet anulus cambialis coloris atrioris, strii·s radiatis 
sectus. Ope microscopii, cum in parte corticali, tum in lignosa 
parenchymatis uberosi e cellulis grandioribus conflati, permulta, 
n1aiora, stratis excen tricis ordinata grana amyli inveniuntur. In 
strato corticali, non procul introrsus a subere prasino, flavidae 
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singulatim ordinatae, crassae, lignosae, inaequaliter incrassatae, 
rude pu'nctatae ce!lulae sclerenchyma!es adsunt, quae saepe cry
stallos calcii oxalici variae formae et magnitudinis, aliquando are
nam crystallinam continent. Radii phloematis e cellulis collapsis 
sunt conflati. ln xylemate in transversam secto, prope ad cam
bium vasa ordines radiatos efficientia, hinc introrsum ordines 
hos radiatos parenchymate interruptos esse reperimus. 

Pulvis radicis solutione kalii hydrooxydati madefactus, colo
rem badium, solutione vero iodi caeruleum efficit. 

Camphora. 

Cinnamomum Camphora F. Nees ct Ebermeier (Lauraceae) 
ín China, regionibusque Japoniae meridianae et praesertim in 
insula Formosa domesticae arboris productum, e ligno comminuto 
aqua destillatum, sive sublimatione paratum. Massa in frustis 
maioribus albida, in parvis coloris expers, perlucida, crystal
lina, levis, tactu pinguida, friabilis, odoris insigniter penetrantis, 
saporis aromatici, acriter amari, . postea refrigerantis. Sine residuo 
avolat. Pondus specificum efficit ad gradus 12° 0'995, liquescit ad 
175°, ebullit vero ad 204° gradus. 

Aqua paulum solubilis, sed spiritu, aethere, chloroformio, 
oleis pinguibus ac aethereis copiose solvitur. Solutio spirituosa 
radios lucis polarisatae dextrorsum torquet. ln pulverem cam
phoram contriturus, prius aethere, vel spiritu humectato. 

-l- Cannabis indicae herba. 

Herbae annuae: Cannabis sativa L. var. indica Lam. (Mora
ceae) in Persia, et India orientali indigenae, ibique plantatae, 
dioicae, inflorescentia florida feminea, ex parte iam fructuaria. 
lnflorescentia in planum compressa, densa, est griseo-viridis, 
paululum viscosa, odoris peculiaris et narcotici. Folia superiora 
adhaerentia s unt s emel bisve digitata, summa vero integra; pos
teriora, sicut el segmenta, quae prius memoravimus fo!iorum, 
sunt lanceolata acute-serrata, hispida, viscosa, fusca, gilvo-viri
descentia. Flores in axilla bracteae lanceolatae communis inflore
scentiam efficientes in caule etin ramorum apice sunt congregati 

öl;. 

Perigoneo calyciformi, membranaceo includitur germen bistigmati
satum, quod bractea tegit. 

Microscopio investigata folia in laminis aversis, item in 
bracteis pilos plurimos glandulosos, resiniferos capitulis globosis 
offerunt. ln utraque superficie foliorum pili multi unicellulares, 
saepe formam unguium efficientes, cystolithis referti apparent. 

Partes 100 herbae partes saltem S extracti spirituosi 
praebeant. 

Cantharides. 

Lytta vesicatoria Fabr. (Coleopterae) insectum Europae in 
plurimis regionibus proveniens, apud nos mensibus Maio, lunio 
catervatim, potissimum virgulta syringae arboresque fraxini inhabi
tans. lnsectum odorem gravem, proprium spargens est 1 ·5-3 cm. 
longum et 5-8 mm. latum, colorem aureo-viridem, vel caeruleo 
viridem refulgens, antennis binis instructum filiformibus nigris, 
cuius caput cordiforme, declinatum, thorax obtuse-quadrangulatus, 
scutellum parvum, subrotundum cordatum est. Elytra su nt oblongata, 
angusta, tenuia, moltia, longitudlnem versus subtiliter striata, 
abdomen omnino obtegentia. Alas habet membranaceas, paululum 
fuscas, pedes numero sex, qui sunt langi, tenues, nigri. 

Partibus 100 combustis, ne plus cineris ultra partes S 
remaneant. lnsecta plane siccata in vasis bene obturatis integra 
servato.Merx vetusta, fracta, vermin asa, vermiculis corrupta, aut !alis, 
quae ex insectis minoribus, quam quales memoravimus, con
gesta est, leni odore aut ammoniam olens, non nitida, sive me
la!lum vix refulgens, reiiciatur. 

Cave, ne pulvis respiretur, aut in oculos incidat. 

Doses maximae singulae gramma o·os. 
Dosis maxima in diem gramma 0·1s. 

Capsici fructus. 

Capsicum annuum L. (So/anaceae) herba annua in America 
meridiana domestica, a nobis quoque, sicut et per · regiones 
plurimas Europae meridianae propagata et culta. 

Fructus maturus et siccatus est sarcocarpiosa bacca cavcsa, 
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circiter 5 - 10 cm. longa, conica, cuius pars superior est mono!o
cularis, . i1lferior vero bilocularis aut trilocularis, basi 2-4 cm. 
lato, extrinsecus nitida, oblique paululum excoriata, coloris 
atrorubentis. 

Superficies pericarpii intus pallidius rubens el bullosa est. 
Saepta, itemque germen centrale sunt ex!rinsecus flavida, in!us 
alba el spongiosa. Saep!orum latera offerunt glandulas bullosas, 
mellis guttulis flavescentibus similes, quibus acrimonia capsici 
includitur. Semina sunt plana, diametrorum circiter 2 mm„ coloris 
flavo-albi et sí cum acrimonia glandulis saepti inclusa ín contactum 
non venerint, saporem tantum leniter oleosum sapiunL Calyx est 
5--6 dentatus, pedunculus terme 2 mm. crassus, incurvatus. Fructus 
in commercio, iam in pulverem redacti occurrunt. Ad parandum 
pulverem calyx et pedunculus amoveantur, ac fructus tatus simul 
cum seminibus saeptisque molendus est. 

Pulverem capsici ope microscopii lustrantes, haec vide
bimus: 

a) Fragmina conflata e cellulis parenchymaticis leptodermibus 
pericarpii; cellulae haec continent massam rubeam aqua inso
lubilem, e granulis pigmenti et guttulis olei constantem. 

b) Reperimus catervas cellularum epidermidis externae peri
carpii, item 

e) et internae epidermidis catervas. Externa congesta 
s unt e cellulis polygonalibus, pusillis, cuticula crassa obrutis; 
interioris vero epidermidis cellulae in fragminibus cernuntur vicis
sim obvenientes cum cellulis pachydermicis, valde porosis et 
sclerosis. 

di lnvenimus cellulas epidermidis seminum, quarum mem
brana introrsum et bilateraliter est tumefacta; 

e) Denique cellulas endospermii seminum parenchymaticas, 
quibus guttulae olei et granula proteini occurrunt. 

Guttulae parenchymatis oleosae, quas sub a) memo
ravimus, addito acido sulfurico concentrato, colore griseo-caeruleo 
ting<mtur. 

Pulvis capsici sit co!oris acriter aurantiaci, sive lucide-rubei, 
pondere levis, inodorus saporemque urentem-acrem sapiat et 
ne relinquat plus quam 5% cineris. 

Noli pulvere uti acrin1onia 1nag·is-n1inusve privato, que111 
rosaceu1n, sive dulcen1 negotiatores vocant. 

.>>-"\ 
.•. 
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Cardamomi fructus. 
Cardamomi Malabarici fructus. 

ln oris litoralibus Malabaricis sponte virens planta el passim 
iam culta: Elettaria Cardamomum W!lite ct Maton (Zirzgiberacea~), 
cuius fructus ex parte, priusquam maturuerunt, coYecti et siccati 
mercem offerunt. 

Capsula trilocularis pericarpio tenerrimo chartaceo est 
1-2 cm. longa, circi!er 1 cm. crassa, ovata, triquetra, superficie 
sulca!a, colore lucide-lutea seu lucide flavescenter grisea, aut 
lucide fusco-grisea. ln apice saepe desinit in rostrum 1-2 mm. 
longum, aut ibidem cica!rix florum, qui deciderunt, in basi vero 
rudimentum pedunculi, seu ipsius cicatrix cernitur. ln tribus 
loculis capsulae omnino 15--20 semina conduntur, inaequaliter 
angulata, rugata, fusca1 dura, leniter camphora1n olentia, sapore 
condimenti, ari!lo subtili, discolore obducta. 

Oleum i!llld aethereum seminis odorém et saporem praestans, 
in strato pericarpii tertio positis cellulis monostichis reperitur, 
quae cellulae sunt leptodermes, sectioneque obliqua quadrangu
lares esse videntur. 

Eliminandum est, quod dicitur Cardamomum longum, sive 
.Ceylanicum, ceteraeque species 1ninus arornaticae, quaru111 se111ina 
in capsulis in maiore copia occurrunt; ipsae quoque capsulae 
saepe sunt ampliores, griseo-fuscae, rostroque longiore praeditae, 
et odore quoque a Cardamomo Malabarico differentes. 

Noli uti fructibus, qui materiis chemicis dealbati sunt. 
Servato integra semina in vitro colorato, bene obturato, 

sive in pyxide. 

Caryophylli flores. 

Arbor Moluccarum insularum indigena, sed iam multis in 
oris calidae regionis, praecipue in insulis Amboina et Uliassi, 
item in Zanzibar et Pemba sativa: Eugenia aromatica Baillon, seu 
Caryophyllus aromaticus L. (Mirtaceae). Gemmae huius adhuc 
clausae, quarum hypanthidium pedunculaneum est, fusci coloris, 
subtiliter rugatum, portio vero superior convexa sepalis calicis 
quatuor cincta, lucidius fusca, petalisque rotundis quatuor for
matum corymbum offert. 
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Partis inferioris portio superior ovarium biloculare continet. 
CaryophyUum est longitudine circiter 10-15 mm. crassitudine 
autem fere 4 mm. Odor est insigniter amoenus, sapor subamarus, 
paulum urens. 

Ex hypanthio pressato oleum aethereum stillat, quod cuncta 
organa gemmae prope ad superficiem abunde adiacentibús in 
g!andulis secre!iferis condunt, quae glandulae vitro optico atque 
accuratius microscopii ope cerni possunt, et sectione in trans
versum facta, formam ellipticam praebent. 

Reiiciatur merx levior in aqua ad libellam et non ad perpen
diculum axis natans, immo submergens, item !alis, quae chartae 
papyraceae attrita, maculam pinguem efficit, denique rugosa et 
rimosa est. 

Servato mercem in lagoena, sive in vasculo porcellaneo recte 
obturato. 

Cascarae sagradae cortex. 
Arbusculae ei virgulti, quae nominantur Rhamnus Purshiana 

DC. (Rhamnaceae) in America septemtrionali, California, Oregon, 
Washington, British Columbia sponte virentis trunci e! rami 
crassiores siccati offerunt corticem usitatum. Sunt haec fragmenta 
plana e! retroflexa, seu canaliculatim, immo tubulatim convoluta, 
fere 1-3 cm. lata, 1-3 mm. crassa, rigida, fragilia, fractura 
aequali, vel modice dentata. Frustula corticis sunt extrinsecus 
peridermate fusco, seu griseo-fusco obducta, lenticellis oblique 
currentibus striata, suberis rimae efficiunt campos quadrangulos, 
item incisos ac saepe propter lichenes argen!eo-griseos, sive 
fusce maculosos. 

ln tus est cortex pallidius luteus, cinnamomeo-fuscus, aliquando 
atro-fuscus; ibidem sunt frusta recentiora per longitudinem sub
tiliter s!riata, ve!ustiora oblique rugata. Superficies sectionis trans
versae est flava, phloema vero molem corticis efficiens, radiatum. 

Structuram ope microscopii scrutanti sectione in obliqua 
offerunt se in portione intima corticis primarii complures cry
stalli griseae e calcio oxalico constantes, item praeter cellulas 
crystallos rhombeas continentes etiam catervae maiores sclereidum. 
ln portione autem externa corticis secundarii, praeter elementa, 
quae iam enumeravimus, passim etiam fasciculi maiores minoresve 
cellularum prosenchymaticarum obveniunt, quas fibrillae cistulineae 
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circumdant, in cistulis autem mono-crystalli reperiuntur. Radii 
medullares e seriebus 1-5 cellularum sunt compositi. Corticis 
odor Jenis est. sapor peramarus. 

Castoreum. 

Castor Americanus Cuvier (Rodentia) animal in Americae 
septemtrionalis oris habitans. Mercem offert secretum genuinum 
animalium utriusque sexus effectum in glandulis geminis, qui 
cum genitalibus cohaerent. Sacci glandulosi resecti atque fumo 
siccati sunt pirorum instar oblongi, rugosi, a latere leviter com
pressi, glandulae autem binae inter se connexae, fuscae, et quo 
magis siccantur, eo solidiores, circiter 8 cm. longae et 2·25 cm. 
crassae. Saccus ipse membranis binis exterioribus haud facile 
separabilibus effectus, intusque item binis mem-branis tenuioribus; 
hae vero posteriores plures et non constantes irregulares proces
sus plicatos emittunt. Saepta sic producta secretum ipsum condunt, 
quod molle est, postea exsiccatum instar resinae durum, fuscum, 
sicut adeps nitens, odoris pecu!iariter acris, saporis subamari, 
calore non liquescens. 

Ex partibus 100 castorei spiritus fervidi ope partes saltem 
60 solvantur. 

Centaurii herba. 

Erythraea Centaurium Pers. L. (Oentianaceae) herba biennis 
in silvis ac pratis humidioribus apud nos, et per totam !ere 
Europam frequens est 15-35 cm. alta. Partes herbae floridae, 
quae supra terram proveniunt, colligito siccatasque adhibeto. 

Herbae glabrae caudex est quadriangulus, fere 2 mm. cras
situdine, caudex inferior simplex, in flores dichotomice diffusus. 

Folia caulina sunt sessi!ia, opposita, hastata, seu oblonge 
ovata, ter aut quinquies nervata, integerrima; radica!ia, obovata, 
obtusa, breviter petiolata, attenuata, rosulata. 

Jnflorescentia est cymosa, flores tubulosi, pentameri, corolla 
hypocrateriformis, rubens vel rosea, limbis quinquelobis. Antherae 
post dehiscentiam contorquuntur, similes ferro, quo obdura
menta extrahuntur, et ita exarescunt. Herba omnino est saporis. 
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peramari. Siccata e partibus 100 partes sallem 25 extracti aquosi 

praebeat.' 
Curam habeto, ne sit adulterata, neve confundatur cum 

herba pumili, cui nomen Erythraea cinariaefolia, (L.) Pers. aut 
cum illa etiam humiliore, quae vocatur Erythraea pulchella (Fr.). 
Folia prioris sunt lineato-hastata, paulum pilosa semperque triner
vata, fo!ia vero caulina posterioris herbae non suni rosulata, 
flores autem subaxi!Jares, folia trinervata. 

Cera alba. 

Paratur e cera flava albicanda per radios solis. 
Massa alba, aut vix flava, odore paene carens. Ponderis 

specifici 0·966-,-0·970. Caleiacta ad gradus caloris 64-65 liquet, 
el liquorem deco!orem efficit. 

Num eadem ac pura sit, cera alba sic examinanda est, 
sicut cera flava. Ceram albam rancidam noli adhibere. 

Index eius aciditatem indicans sit 19-25, aetherimetricus 
vero index sit 68-75. 

Cera flava. 

Paratur liquatione e metyde Ioto mellis favi. Cera apium 
est massa flavida fracturae granulosae, paulum adhaerens, calore 
manus depsabilis. Ponderis specifici 0·962-0·966. Ca!efacta ad 
gradus 63-64° Iiquet, efficiens liquorem perlucidum, colore sub
fusco-flavum, odoris iucunde mellei. 

Ad statuendum pondus specilicum cerae exscindito ex cera 
cubulum circiter centímetri cubici unius, et g!abrato lalera huíus 
cubuli ope cultrí paululum calefactí; deínde commisceto spi
ritum ei aquam proportíone talí, ut cubuli cerae, sí adhaerentes 
bullulas aerís removerís, ín líquore spírituoso caloris graduum 
15' suspensi natent; postremo destinato pondus specificum 
iquorís spirituosi. 

Quodsi gramma unum cerae f!avae cum centimetris cubicis 
20 spirítus per aliquot sexagesimas horae ebulliendo fervefeceris, 
mox liquorem refrígeratum elapsa hora una per chartam filtraveris, sít 
filtratum paene decolor, chartam Iaccae musci caeruleam nullo modo 
rubefaciens, ac tripla aquae dilutum, tantum víx turbetur. Coquatur 

, 

ebullíendo gramma unum cerae flavae per sexagesimas horae 5 in 
solutíone fortíore natrii carbonicí, quae ex arammatíbus 3 natrií , 0 

carboníci crystallisati, et centímetrís cubícis 1 O aquae parata est. 
Postquam liquor, quí de cera seiungítur, refrigeratus est, nonnisí 
paúlulum fial turbídus. 

Statuito indícem cerae flavae acidimetrícum ita, ut in prae
fatione scríptum legítur. Index hic acidimetrícus fial 19-23 

' index vero aetherímetricus 68-75 reddatur. 

Cetaceum. 

Materies animalis, quae ín recessibus cavis prope cranium 
columnamque vertebralem reperitur Physeteris macrocephali L. 
primitus liquida invenitur, .,refrigerando autem excreta sub prelo 
secernitur, atque cum aqua, aut potius cum lixivia ebullíta munda fit. 

Est gleba nivea, lamellato-crystallina, nitoris testae marga
ritarum, paulum perlucida, facile friabi!is, tactu adiposa, paene 
inodora et insipida. Ca!efacta circiter ad gradus 50 liquescit, 
laticem decolorem ac paene inodorum efficiens. Spiritu fervido, 
porra aethere, chloroformio, carbonio tetrachlorido, carbonioque 
sulfurato solubilis est. 

Terminus Iiquationís est gradus caloris 47°, regelationis 
vero 44". Index aciditatem indicans ne sit maior, quam 1. 
Si indicem iodi statueris, adhibitís circiter grammatis 5 cetacei, 
hunc numerum inter 6 et 7 esse oportet. 

Chamomillae flores. 
lnflorescentia siccata, quam fert planta annua Matricaria 

Chamomilla L. seu Chrysanthemum Ciiamomilla Bemh. seu Chamo
milla off. C. !(och (Compositae) apud nos praesertim ín Hungaria 
inferíore (vulgo Alföld) in locis soda refer!is (quae prius loca 
nitrosa nuncupabantur) abunde virens. Foliola involucri ordinibus 
tribus imbricatim sunt sita, coloris viridis, margíne membia
naceo; receptaculum est nudum, cavosum, conicum, elatum ad 
mm. 4-5, in basi diametrum habet 1'5-2 mm.; super recepta
culum cernuntur flores masculini radiati numero 12-18, qui 
s unt albi, reflexi, ligulati, trídentati, quater nervati; atque com
plures flores hermaphroditi disci flavi, tubulati, quinquies dentatí, 

?2 
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extrinsecus glandulosi superne, paulum fissi proveniunt.. Ache
nium pappo caret. Odor florum est peculiaris, gravis, tamen 
amoenus, sapor vero subamarus. 

Curam habeto, ne sint confusae culÍ1 inflorescentiis odoris 
expertibus in minimo quoque articulo bis terve maioribus: Matri
cariae inodoratae L„ itidem inodoratae Anthemidis arvensis L., non 
secus ac foetidarum glumaceumque receptacu!um ferentium 
specierum Anthemidis, inflorescentiis quarum 1ieutrum quidem 
receptaculum est cavosum. -

lnter involucra mercis folia ne sunto. 

Charta sinapisata 

Es to scheda magnitudinis centimetrorum quadratorum cen
tum, ex cha'rta crassiore tamen molli parata, cuius pagina altera 
obducta est strato subtili pulveris sinapis seminum, quorum 
oleum pingue abest, chartae firmiter adhaerenti. 

Ne sit odoris rancidi. 
Pulveris sinapis stratum, quod de charta scabi potest, sít 

ponderis grammatum saltem 2; huíus strati rasura in poculo 
cylindrico cum centímetris cubicis 5 aquae calidae mixta si 
fuerit, olei sinapis odorem valcle irritantem atque acutum conti
nenter seasibus percipi patiatur. 

Asservetur ab humore tutum. 

Chinae succirubrae cortex. 

Cinchona succirubra Pat>on (Rubiaceae, Cincflonoideae) arbor 
indigena in montibus Americae meridionalis, qui Cordi!leras 
nuncupantur, el per declívia orientem versus sita est, sed per 
insulas Java, Ceylon et Jamaica, item in lndia-Antica quoque 
plantata. Cortex arboris huius, degluptus de truncis et ramis 
crassioribus offert mercem. Frusta corticis saepissime in tubulos 
convoluta 3-4, immo plura decimetra longa, 2-4 mm. 
crassa, fraclurae durae el subfibrosae, sunt coloris grisei aut 
gríseo-fusci, peridermate tenui, per longitudinem aspere rugato, 
saepe etiam transverse rimato teguntur. Sub peridermate est 
cortex subrubeo-fuscus, aut fusco-rufidus, fibrillísque longitudinem 
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versus subtilissime striatus. Superficiem corticis externam 
passim lichenes maculant. Sapor est peramarus, adstringens. 

Ope microscopii apparet stratum peridermatis conflatum 
e cellulis membrana tenui instructis, quae cellulae minus
magisve repletae sunt pigmento fusco-rufido. Partem intÍmam 
corticis primarii crassioris versus, qui conflatus est e cellulis 
leptodermicis parenchymatis, apparent sectiones transversae mono
seriales vasorum lactiferorum, formam orbiculatam, aut ovalem 
exhibentes, quorum cliametrum est mm. 0·16-0·35; cellulae 
parenchymales etiam granula pusilla, orbiculata amyli, porro 
substantiam amorpham, quae adcliio ferro sesquichlorato soluto 
colore olivaceo tingitur, immo passim el pulverem crystallinum 
ex calcio oxalico continent. ln phloemate clignoscunlur radii 
meclullares 1-3 stichi, quorum cellulae nonnunquam arenam 

· quoque crystallinam includunt. Phloema ipsum libris solitariis, 
aut caiervas minores irregulares efficien tibus, immo serie radiata 
dispositis fibris sclerenchymaticis dignoscilur, quae in sectione 
lransversa concentrice in tabulas disposita apparent, coloris sunt 
aurei; in longitudinem sectae fusiformes, 0·5 -1 ·3 mm. longae, !ere 
0·05-0·07 mm. crassae, foveolisque rimosis inslruclae. occurrunt. 
Cortex ipse brachy-sclereidis prorsus sit liber, pars autem intima 
phellodermatis ne sit incrassata. 

Copia alcaloidorum omnium, quae insunt in cortice, saltem 
6°, o praebeat, quod ratione tali examinandum est : 

Ponderalo corticis pulverati (VI.) grammata 2·5 in cucur
bitam Erlenmayerianam, quae capil centimetra cubica 200, affun
dito aquae centimetra cubica 15, pulvereque discusso per quas
sationem, simul addito mixlurae chloroformii grammata 25, 
atque aetheris grammata 50. Cucurbitam probe obturans, quas
sato quod inest una vice, mox autem affundilo centimetra 
cubica 5 lixiviae natrii quinquies normalis. Cucurbitam oblu
ratam per semihoram indefesse et continenler quassans sepone. 
Post semihoram elapsam de latice aethereo mundalo filtrentur 
attente centimetra cubica 60 in obtecto infundibulo per chartam 
emporeticam contabulatam, cuius diametrum sit cm. 10, apexque 
flocco gossypii munitus. Centimetra haec cubica 60 laticis aequi
pollentia grammatibus 2 corticis filtrato in cucurbitam alteram 
Erlenmayerianam, complexam centimetra cubica 200, adiun
gensque cucurbitae refrigeratorium Liebigianum evaporato laticem 

32* 
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aethereum, ut recrementum siccum fial. Cucurbitae adhuc calidae 
infundens 2::_3 centimetra cubica aetheris, fac provide ut iterum 
evaporent ad ·siccum. Residuum crystallinum coloris pallide·flavi 
solvito spiritus concentratissimi centimetris cubicis 30, affun
densque solutionis lacmoidi guttam 1-2, addito solutis in parvis 
portionibus acidi hydrochlorici decinormalis tantum,~ ut color 
solutionis subcaeruleo-prasinus stricte in fusco-rubeum transeat. 
Acidi hydrochlorici decinormalis saltem 3·8-4·0 céntimetra cubica 
sunt consumenda. 

De latice, qui peracta determinalione supererit, sumito deinde 
centimetra cubica 20 affundensque centimetra cubica 10 aquae, 
evaporato ex patella vitrea, ope balnei aquae, dum remanebunt 
centimetra cubica 5. Tum affundens liquori rursus centimetra 
cubica 5 aquae, filtrato per flocculum gossypii in cylindrum, 
et adde salis Seignetti gramma 0·5. Liquor hic calefiat in 
balneo aquae per sexagesimas horae 5, quibus peractis liquorem 
seponito. Elapsis aliquot horis ex liquore secernuntur crystalli, 
de quibus liquorem provide defundens, binis vicibus lavabis 
crystallos 2-2 centimetris cubicis aquae, solvesque centimetris 
cubicis 5 aquae, prius aliquot guttis acidi sulfurici diluti acidius 
factae. Soluta fluorescunt, adiectisque centimetris cubicis 2 aquae 
chloratae, item centimetro cubico 0·5 liquoris ammoniae, colorem 
valide smaragdinum induunt. 

Chininum bisulfuricum. 

e„ H„ N, 0„ H, so„ 7H, 0 = 548'4. 

Parvae crystalli decolores, prismaticae, saporis maxime amari. 
ln aere sicco fatiscunt. Circiter partibus pensatis 10 aquae, ac 30 
partibus pensatis spiritus solvuntur. 

Praeparati solutio aq uosa est reactionis acidae, et si non 
sit magnopere concentrata, fluorescit colore caeruleo. Solutio 
eius dilutior per aquam chloratam et per liquorem ammo
niae colorem ducit smaragdeo-viridem. ln solutione eius ope 
acidi hydrochlorici acidula facta per baryum chloratum solu
tum deponitur praecipitatum album pulvereum. 

Chininum bisulfuricum acido sulfurico concentrato, vel acido 
nitrico concentrato madefactum, vix colorem mutet. Solutio 
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clilutior ( 1 : 50) aquosa argento nitrico soluto ne turbetur. Aestu
atum in lamina platinea sine residuo comburetur 

Solvito praeparati gramma 1 in cucurbitula cum centimetris 
cubicis 20 aquae; solutis ad ebullitionem fervefactis instillato 
solutioni tantum (circiter centimetra cubica 2) liquoris natrii hydro
oxydati normalis, donec latex iterum ad ebullitionem fervefactus, 
postrema gutta liquoris ipsa turbidus fiet. Ponito tum cucurbi
tulam in aqua temperiei graduum 15, alioquin peragito 
scrutationem alcaloidorum chinae alienorum, uti apud chininum 
sulfuricum scriptum Jegitur. 

Solvito gramma 0·274 chiniI1i bisulfurici centimetris cubicis 
10 aquae destillatae, solutionique addito centimetra cubica 
10 Jiquoris baryi chlorati decinormalis; latex limpidus post ebul
litionem de praecipitato filtratus, dividatur in portiones duas, qua
rum pars altera solutione baryi chlorati, pars autem altera acido 
sulfurico diluto summum turbetur, ita tamen ne praecipitatum in ea 
appareat. 

Asservetur in Jagoena recte obturata. 

Chininum ferrum citricum. 
Rp.: Acidi citrici crystallisati 

grammata triginta . . . . . . . . . 30 
Solvantur in pelvi porcellanea 
Aquae destillatae 

grammatibus duo milibus el quingentis 2500 
Solutisque ingerito 
Pulveris Ferri 

grammata quindecim. . . . . . 15 
Caleface pe'vim ca\ore balnei aquae, dum evolutio hy
drogenii prorsus desierit. Tum !iltrato laticem subviride
fuscum per chartam pondereque priore restitutum 
liquorem evaporato sensim balneo aquae, ut pondus 

grammata centum . . . . . . . . 100 
efficiat. 
Liquore rursus calefacto, qui sit coloris rubeo-fusci, 
solvito attente contriti 
Chinini 

grammata sex. . 
effunditoque laticem spissitudinis 
denique leni calore exsiccato. 

syrupi in strato tenui, 
ö 
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Sunto )amellulae perlucidae coloris rubeo-fusci, facile fria
biles: Saporem habeant adstringentem et amarum. Aqua paul
latim sed quávis proportione, spiritu tantum modice solvuntur. 

ln solutione earum (1 : 1000) acidi hydrochlorici guttis aliquot 
acidius facta et per unam alteramve guttam solutionis kalii ferri
cyanati, item et per solutionem kalii ferrocyanati fit praecipitatum 
caeruleum. 

Tentamen praeparati pondere grammatis unius humectatum 
acido nitrico post exsiccationem aestuationemque deponet certe 
gramma 0·3 ferri oxydati puri. Partes ponderatae 100 contineant 
chinini partes 9--10, quod ratione, quae sequitur, statuendum est: 

Solvilo praeparati grammata 3 lente fovens in cucurbita 
Erlenmeyeriana cum grammatibus 12 aquae. Solutioni addito 
grammala 60 aetheris, centimetra cubica 6 liquoris ammoniae 
10°10-arum, obturatatamque cucurbitam conquassato fortiter per 
momenta 5 horae, postea reponito. Quadrante e!apso pensato de 
strato emundato aethereo grammata 40 (= praeparati grammata 
2) in cucurbitam stricte ponderatam, postea aethere evaporato 
redde residuum siccum ad gradus caloris 100. Residui coloris 
candide albi sít pondus certe grammatis 0·1s-0·20, habeatque 
proprietates chinini peculiares. 

Asservetur in lagoena coloris atri. Praeparalum quod inso
!ubile flt, noli adhibere. 

Chininum hydratum. 

C„ H„ N, 0,, 3H, 0 = 378'2. 

Pulvis albus, laxus, crystallinus, saporis amari, reactionis 
paulum lixiviosae. Calefaciendo liquescit ad gradus caloris 57°, 
postea amittens aquam crystallinam arescit; chininum aqua pri
vatum liquescit ad gradus caloris 175°. Aqua vix solvitur. Par
tibus ponderatis 6 spiritus, chloroformii partibus 5 et aetheris 
partibus 20 est solubilis. 

Quodsi chinini hydrati centigrammata aliquot ope guttae 
unius acidi sulfurici solveris in centimetris cubicis 10 aquae, 
solutio haec addita aqua chlorata per liquorem ammoniae viridis 
fiet. Solutio autem spiritu diluto parata chartam laccae musci 
rubram caeruleam reddit. 
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So!utio praeparati acido sulfurico concentrato, vel acido 
nitrico parata paene decolor sit. Aestua'um in lamina platinea 
lente quidem, sed totum comburatur. 

Solvito chinini hydrati gramma 0·5 ipsa iusta quantitate 
(circiter centimetro cubico 0·5) acidi sulfurici in cucurbitula, additis 
centimetris cubicis 20 aquae fervidae; postea instillato solutioni 
liquoris natrii hydrooxydati normalis tantum (circiter centimetra 
cubica 1 '5), dum latex ad ebullitionem fervefactus, per postremam 
guttam natrii hydrooxydati normalis iuste turbidus fiet. Postea 
seponatur cucurbitula in aquam, cuius temperies sit graduum 15' 
exploratioque statuens alcaloidea chinae aliena alioquin perficia
tur eodem modo, ut apud chininum sulfuricum praescriptum 
legitur. 

Chininum hydrochloricum. 

C„H„N,O,, HCI, 2 H,O = 396·7. 

Parvae crystalli albae, nitoris sericei aciculares, plerum~ue 
in glomerulos cohaerentes; sunt saporis maxime a mari. Solutio 
praeparati aquosa reactionem offert neutram, nec fluorescit. Circiter 
partibus pensatis 35 aquae, partibus 3 spiritus et partibus 9 chlo
roformii solvitur. 

Solutio aquosa dilutior, acido sulfurico acidula facta fluorescit 
colore caeruleo. Ad solutionem aquosam dilutam (1 : 500) centi
metra cubica 5 efficientem, si addideris centimetrum cubicum 
1 aquae chloratae, mox totidem solutionis ammoniae, liquor colorem 
smaragdeo-viridem induet. ln solutione praeparati aquosa, acido 
nitrico acidulata, argentum nitricum solutum praecipitatum efficit 
caseo simile, album. 

Acido nitrico concentrato, vel acido sulfurico concentrato 
humectati praeparati color vix mutetur. Solutio eius aquosa per 
baryum chloratum solutum ne turbetur, ex acido autem sulfurico 
ne vestigia quidem turbationis appareant. ln !ami na platinea aestua
tum nullo residuo remanente deflagret. 

Solvito in cucurbitula chinini hydrochlorici gramma 1 centi
metris cubicis 20 aquae destillatae calidae; solutis conquassando 
addito solutionem talem, quae ex grammate semis natrii sulfurici 
crystallisati et centimetris cubicis 5 aquae parabatur. Ponito deinde 
cucurbitulam in aqua ad gradus caloris 15' temperata cetero-
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quin peragito examinationem in alcaloideis chinae alienis sic, uti 
ad chininum· sulfuricum praeceptum legitur. 

Solvito .chinini hydrochlorici gramma 0·397 ope aliquot 
guttarum acidi nitrid diluti cum centimetris cubicis 10 aquae 
destillatae; mox addito solutioni centimetra cubica 10 argenti 
nitrici decinormalis soluti; liguor limpidus de praecipitato post 
ebullitionem filtratus distribuendus est in portiones duas; quarum 
altera argento nitrico soluto, altera vero acido hydrochlorico 
diluto ut vix plurimum turbari potest, sed praecipitatum in iis haud 
oriatur. • 

Chininum sulfuricum. 
(C20H,,N,O,),H, so„ SH,O = 890'6, 

Sunt parvae crystalli maxime subtiles, flexibiles, in glomerulos 
cohaerentes, nitoris sericei, saporis praeamari; in aere sicco dila
buntur. Circiter partibus pensatis 800 aquae frigidae atque 25 
partibus fervidae, item partibus pensatis 90 spiritus frigidi el 
partibus 6 fervidi solubiles. Solutio aquosa est reactionis neutrius. 

Solutio praeparati aquosa, ope acidi sulfurici acidulata, 
fluorescit colore caeruleo. Ad solutionem aquosam saturam, quae 
centimetra cubica 5 capit, addito centimetrum cubicum 1 aquae 
chloratae ac lotidem liquoris ammoniae, solutio tum colore sma
ragdeo-viridi tingetur. ln solutione cum acido hydrochlorico 
parata, per baryum chloratum solutum praecipitatum oritur album 
pulvereum. 

Solutio praeparati aquosa addita solutionis ferri sesqui
chlorati gutta una colorem neque caeruleum, neque violaceum 
ducat. Solutionem eiusdem acido nitrico acidulalam solutione 
argenti nitrid turbari non licet. Acido sulfurico concentrato sive 
acido nitrico concentrato humectatum praeparatum, colorem vix 
permutet. Aestuatum in lamina platinea sine residuo comburatur· 

Chinini sulfurici gramma unum nullo residuo remanente 
solvitur in mixtura paraia e voluminibus 2 chloroformii ac volu
mine 1 alcoholis absoluti, sed tamen mixturae huius centime
tris cubicis 7 aestuatis ad gradus 40-50' solvatur praeparatum 
quo citius, haecque solutio etiam refrigerata prorsus perlucida 
maneat. Chinini sulfurici gramma 1 exsiccatum ad gradus caloris 
100° ponderis proprii ne plus amittat, quam 0·162. Chininum 
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sulfuricum tali modo siccatum conquassato in tubulo explora
torio cum centimetris cubicis 15 aquae destillatae calidae, mox 
ponito tubulum in aqua, quae ad gradus 15 temperata est. Elap
sis horis duabus, interdum quod in tubulo inest saepius con
quassans filtrato liquorem temperiei graduum 15 per particu
lam gossypii infundibulo vitreo inpositam. Filtrato sensim admi
sceto voluminis proprii parem quantitatem liquoris ammoniae 
lO'i,-arum; praecipitatum prius secretum addita postrema portion e 
liquoris ammoniae totum solvi oportet. 

Solvito chinini sulfurici gramma 0·445 adiuvantibus aliquot 
guttis acidi hydrochlorici diluti in centimetris cubicis 10 aquae 
destillatae; mox admisceto solutioni centimetra cubica 10 baryi 
chlorati decinormalis; liquor darus de · praecipitato post ebul
litionem filtratus ac in portiones cluas clistributus, solutione 
baryi chlorati, potius vero acido sulfurico diluto summum vix turbari 
potest, sed praecipitatum in eo ne oriatur. 

Asservetur in vasculo recte obturato. 

Chininum tannicum insipidum Rozsnyay. 

Rp.: Chinini sulfurici 
grammata q uad ragin ta . . ·. . . . . 40 

Solvantur in 
Aquae destillatae 

grammatibus mille et ducentis . . . 1200 
totque 
Acidi sulfurici diluti, 
quot perfectam ad solutionem sufficit, quodque sít 
ut plurimum grammata sexaginta et septem ö7 
Solutioni filtratae continua sub agitatione sensim ad
misceatur solutio talis, quae ex 
Acidi tannici 

grammatibus octoginta . 
aique 
Aquae destillatae 

80 

grammatibus quingentis et sexaginta 560 
est parata. Postea continua quoque sub agitatione addito 
mixturae solutionem talem, quam ex 
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Acidi tannici 
grammatibus viginti . . . . . . 20 

Aquae destillatae 
grammatibus trecentis et viginti . 320 

atque 
Liquoris Ammoniae 

grammatibus viginti . . . . . . . . 20 
paravisti. Praecipitatum elapsis horis 12 colligito in cola-
tura lintea, eluitoque 
Aquae destillatae 

grammatibus quadringentis . . . . 400 
postea molliter pressando privetur aqua supervacanea. 
Praecipitatum expressum fervefacito 
Aquae destillatae 

grammatibus clucentis . . . . 200 
tamdiu, clum liquescit in massam perlucidam flavam 
resinoiclam; hanc siccaio loco tepido, mox redigito 
in pulverem subtilem. 
Esto pulvis subflavus, insipiclus. Aqua paene insolubilis; 

partibus pensatis 40 spiritus solvitur. 
Solutio eius spirituosa per ferri sesquichlorati solutionem 

colorem ducit caeruleo nigrum. Quodsi chinini tannici, quantum 
mucro cultri capit, aliquot centimetris cubicis solutionis natrii 
hydrooxydati, atque aetheris depurati conquassaveris, mox liquoris 
aetherei, qui secernitur, centimelrum cubicum 1 sumpseris, latex 
hic, admixtis centimetris cubicis 10 aquae, reddet reactionem, quae 
dicitur: thalleiochin. 

Quodsi gramm a 1 chinini tannici ad gradus caloris 100° 
penitus exsiccaveris, id quod de pondere eius adimitur, minus 
sit grammate O·J. Contineat chinini 0/ 0-as saltem 25. Huius statu
endi causa conquassato praeparati grammata 2 in laguncula 
medicamentaria obturata, quae centimetra cubica 100 capit, cum 
centimetris cubicis 40 aetheris depurati, atque lixivia concentrata 
natrii temperiei solitae, quae ex grammatibus 10 natrii hydro
oxydati atque centimetris cubicis 20 aquae paratur. Post horam 
dimidiam, quod in laguncula inest, saepius conquassato, portionem 
liquoris aetherei qui secernitur, centimetra cubica 20 efficientem 
redigito siccam in patella vitrea prius pensata. Pondus residui ad 
gradum 100°-um exsiccati sit certe grammatis 0·25. Residuum hoc 

solvito adiuvantibus guttis 10 acidi sulfurici in centimetris cubicis 10 
aq uae fervidae, instillatoque liquoris fervidi in cucurbitulam fusi, natrii 
hydrooxydati normalis tot (circiter centimetrum cubicum 1) ut 
liquor iterum ad ebullitionem fervefactus per postremam guttam 
lixiviae natrii iuste turbidus efficiatur. Seponito tunc cucurbitulam 
in aquam ad gradus 15° temperatam scrutationemque alcaloidorum 
alienorum chinae peragito sic, ut apud chininum sulfuricum 
scriptum legitur. 

Aestuatum in lamina platinea sine residuo cleflagret. 

+ Chloralum hydratum. 
CCI,. CHO. H,O = 165·4. 

Sunt parvae crystalli decolores, perlucidae, quarum odor 
peculiaris, paulum pungens, sapor autem subacerbe acer est. 
Aqua, spiritu, aethere copiose solvuntur. Praeparatum liquescit 
calefactum ad gradus 58°. 

Solutio eius aquosa conquassata cum lixivia natrii turbi
dinem trahit lacteam; turbatio haec cito perit el quod secer
nitur chloroformium vasculi fundum petens colligitur. 

Solutio praeparati ne sit reactionis acidae, neque turbetur 
per argenti nitrid solutionem. Calefactum totum avolet, ita 
tamen, ut vapores inflammabiles non excitet. Quodsi chlorali 
hydrati gramma o·s conquassaveris cum centimetris cubicis 5 
acidi sulfurici concentrati, mixtura efficitur turbida, mox liquor 
oleo similis confluit super acidum; acidum sulfuricum cum hoc ten
tamine, elapsa quoque hora sine colore esse oportet. Chlorali 
hydrati gramma semis fervefactum cum acidi nitrid concentrati 
centimetris cubicis nonnullis ne evolvat vapores rubeo-fuscos. 

Asservetur attente in vasculo vitreo coloris atri, probe 
obturatum. 

Doses maximae singulae grammata 3. 
Dosis maxima in diem grammata 6. 

-r Chloroformium ad narcosim. 
CHCI, = 119·4. 

Esto praeparatum proprietatibus chloroformio communi 
simile, sed inquinationibus penitus liberum, cuius pondus speci
ficum 1 ·485-1 ·489, ebullit vero ad gradus 61-62°. 
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Quodsi praeparati centimetra cubica 10 temperie solila, 
ex patella vitrea evaporaveris, avolando odor a chloroformio 
differens ne perdpiatur, et pars postrema avolans odorem alienum 
ne spargat, neve in patella residuum pniebeat. Pari volumine aquae 
conquassatum si fuerit, haec ne minimum quidem fiat reactionis 
addae; item mixtura aquosa additis aliquot guttis solutionis argenti 
nitrid ne mutetur, aut ita modo turbetur, ut vix perdpi possit. 
Solutione kalii iodati admodum diluta ( l : 1 OOO) conquassatum 
ne pallide quidem rosaceum colorem ducat. Si in laguncula 
epistomeo vitreo munita, quam acido sulfurico concen!rato eluisti 
conquassaveris chloroformii centimetra cubica 10 cum pari volu
mine acidi sulfurid concentrati, addum etiam pGst spatium horae 
unius prorsus decolor manere oportet. 

Asservetur attente in lagunculis recte obturatis, quae gram
mata 100 capiunt, atque atro colore infectae sunt, in loco sub
gelido. 

T 
'T' Chloroformium ad usum 

CHCI, = 119·4. 

externum. 

liquor decolor, avolans, perluddus, odoris proprii, saporis 
subdulcis. Aqua vix solvitur, spiritu, aethere, ac pinguedinibus 
misceri potest. Ponderis spedfici est l '485- 1 ·489, ebullit ad 
gradus 61-62°. 

Ex palma manus cito avolet, avolandoque odorem suffo
cantem chloroformio dissimilem ne spargat, item pars postrema 
avolans odorem alienum minime habeat. Pari volumine aquae 
conquassatum volumen suum vix mutetur, atque per argenti 
nitrid solutionem, ut summum modo paulum turbetur. Solutione 
kalii iodati conquassatum colore rosaceo tingi non licet. Pari 
volumine acidi sulfurici concussum, addum sulfuricum ut pluri
num vix coloretur. 

Asservetur attente loco subgelido, in lagoena probe obturata 
:oloris atri. 

Cinae flores. 

Calathia adhuc clausa, quae fert Artemisia Cina Berg (Com-
7ositae) e Turkestan advecta. Sunt calathia 3-4 mm. longa ac 

J - J ·5 mm. lata, leniter nitentia, e viridi pallentia, aut gilvo colore 
interfuso fusca, oblonge-ovalia, in ambabus extremitatibus acuta, 
atque squamulis involucri numero 12-20 tegularum instar 
inter se amplectentibus obruta. lntus gemmae florales numero 
3-6 hermaphroditae, tubulosae proveniunt. Squamae involucri 
sunt oblonge aut latius ovatae et ope microscopii spectatae in 
iis multa stomata item sufflavi, capitulisque rotundis instricti pili 
glandulosi, denique pili tenues, longi, drrhosi, flagris similes 
reperiuntur. Odor florum aromaticus et peculiaris est, sapor vero 
non iucundus, subamarus, refrigerans. 

Flores ampliores, quibus nomen dnae berberinae est, cave, 
ne adhibeantur. Merx ipsa foliis, petiolis, peduncu!is, fragmen
tisque ne sit inquinata. 

Cinnamomi cortex. 

Arbor Chinae austrinae ac Cochinchinae plantata: Cinna
momum Cassia Blume (Laaraceae), cuius cortex de ramis crassio
ribus arboris 6 -10 annorum radidtus sectae, forte de surculis 
clesquamatur. 

Frusta peridennate obiter privata convoluta in tubulos, vel 
semitubulos 30-50 cm. longos, suni crassitudine 1-3 mm., 
expansa vero 2-3 cm. lata, intus et extrinsecus aequaliter 
lucide-rufida, seu flavo-fusca; interdum atro-fusca. Supetiicies 
intima est glabra; fractura aequalis, aut paulum dentata. Per 
vitrum opticum in superfide fracturae obliquae a centro por
tionis corticalis paululum extrorsum stria ludda apparet e cater
vis sclereidorum constans. Corlex sapit pungenter, acerbe, non 
est muddus, odor eius insigniter notus. Structuram si micro
scopio investigaveris, extrinsecus passim etiam periderma sube
rosum occurrit, cuius cellulae exteriores suni leptodermicae, interi
ores vero sclereidiformes. Cortex primarius offert inter cel
lulas parenchymaticas membranam tenuem habentes, quae pig
mentum rubeo-fuscum continent sparsim complures sclereidos, 
nonnullosque utriculos mudnum ducentes. ln portione tandem 
intima paene clausum ac cellulis parenchymatids interdum vix 
ruptum stratum sclereidorum apparet. Sclereidi transverse secti 
suni poris praediti, argyrophanes nitent, inter ipsos praesertim a la
tere externo cellularum prosenchymatis manipuli minores cernuntur. 
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ln phloemate ipso fere sine ulla exceptione radii medul
lares distichi sunt, quorum in cellulis primum raphides calcii 
oxalici apparent; inter cellulas parenchymaticas cellulae maiores 
mucinum ferentes et aliquantum minores numero tamen praestan
tiores cellulae oleum aethereum ducunt, sed continenter passimque 
singulae vel ad summum ternae provenientes fibrae prosen
chymaticae patent; non aiiter solitarii brachy-sclereidi, denique 
tubuli cribrosi coarctati inveniuntur. Fibrae prosenchymaticae sunt 
circiter 0'5 - 0·1 mm·. longae, crassitudo autem earum maxima 
efficit 0'03-0·04 mm. 

Citri pericarpium. 

ln oris calidioribus zonae temperatae, impnm1s in Europa 
meridiana sativa arbor Citrus Limonum (R.isso) ffook fii. (R.utaceae), 
cuius fructuum 111aturoru111 pericarpium recens offert mercem. 
Pericarpium est flavum, in externa supe1iicie, congruenter recep
taculis secretiferis scrobiculatum, odore aromatico, sapore amaro. 
Desquamatur in segmentis vittaeformibus, quae sunt spira!ia, 
circiter 2 111111. crassitudine, attenteque siccata. 

-!~-t~ Cocainum hydrochloricum. 
C17 H„NO,„ HCl = 339·6. 

Sunt parvae crystalli decolores, quaru111 sapor subacerbus 
est; linguam ad tempus torpore afficiunt. Solvuntur circiter parte 
0·5 pensata aquae, solutioque aquosa reactionis est neutrius. Co
cainum aestuatum ad gradus 183° liquescit. 

ln solutione eius aquosa clilutiore per solutionem iodi cum 
kalio iodato fit praecipitatum rubro-fuscum, et in solutione magis 
concentrata per kalium hypermanganicum solutum evadit praeci
pitatum crystallinum coloris vi81acei. Quoclsi mixturam paraveris 
ex partibus aequalibus praeparati et mercurichloricli, eamque 
aqua humectatam trituraveris, sensim grisea fit. Si in tubum 
probatorium immiseris cocaini hydrochlorici decigramma unum 
(O·J) atque acidi su!furici concentrati centimetrum cubicum l, 
moxque tubum per horae sexagesimas 10 in aquam fervida111 
i111111ersum ca!efeceris, elein ad latice111 refrigeratum caute admi
scueris aquae centimetra cubica 5, ex liquore laete redolenti refri-
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o-erando secernitur acidum benzokum crystallisaium. Ad portionem 
0 . 
centimetrum cubicum 1 efficientem solutionis praeparah 5'fo-arum 
additis aliquot gut!is mercurichloridi soluti praecipitatum exoritur 
album floccosum. ln solutione aquosa, quae ope acidi nitrici 
acidulata exstiterit, per solutionem argenti nitrici redditur praecipi
tatum album caseosum. 

Acido sulfurico concentrato seu acido nitrico concenirato 
praeparatum decolor solvetur. Si cocaini hydrochlorici gramma 
0·1 solveris aquae destillatae centimeiris cubicis 5, solutisque 
acldideris acidi sulfurici concentrati guttas 5 aique kalii hyper
manganici decinormalis guttas duas, liquor etiam post spatium 
horae dirnidiae maneat coloris rosacei. Praeparatun1 gradibus 
caloris 100' exsiccatum ponderis proprii ne plus quam 1,-2'/, per
clai. Aestuatum in !amina plaiinea nullo resicluo remanente cleflagret. 

Solvito cocaini hyclrochlorici gramma 0·340 centimetris 
cubicis 10 aquae clestillatae, solutionique acidi nitrici guttis 
nonnullis acidulatae acldito centimetra cubica 10 solutionis 
argenti nitrici decinorma!is; !iquorem limpiclum de praecipitato 
post conquassationem et cale!actionem filtratum dividito in por
tiones duas, quarun1 altera acido hycirochlorico, altera autern 
argento niirico so!uto ut plurimum vix turbetur, praecipitatum 
auten1 in neutra oriatur. 

Attentissime servetur. 
Doses 111axin1ae sing·ulae: gran1111a 0·03. 
Dosis 1naxin1a ín dien1: gra1nn1a O·IS. 

-!~ ~i~ Codeinum hydrochloricum. 
M ethy!mo1y1!t 11111111 hrdrochloricam. 

C 17 H18 (CH,,) NO,„ HCI, 2H,O = 371 ·7. 

Sunt parvae crystalli decolores, saporis amari. Circiter 
partibus pensatis 25 aquae frigidae, atque parte una fervidae 
solvuntur. Solutio earum aquosa est reactionis neutrius. 

Centimetra cubica 10 acidi sulfurici concentrati si per111i
scueris cum solutionis ferri chloridi decies clilutae gutta unica, 
atque in hoc liquore solveris codeini hydrochlorici gramma o·05, 
liquor hic leniter calefactus colorem induet caeruleo-violaceum. 
Aliquot centimetris cubicis solutionis kalii biiodati decinorma!is 
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solvito codeini hydrochlorici gramma 0·05; hanc solutionem 
eliam calefactam decolorem esse oportet. Praeparati gramma 0·1 
solulum centimetris cubicis 5 aquae, solutionique additis guttis 
5 solutiohis natrii hydrooxydati normalis, ex hoc liquore con
quassalo ne hora quidem elapsa secernilur praecipitatum. 

Acido sulfurico concentralo decolor solvatur. Ex solutione 
praeparati aquosa (1 : 25) portio efficiens aliquot centimetra cubica 
per guttam unicam solutionis ferri sesquichlorati ne pallide quidem 
caeruleum colorem sumal; atque ope acidi hydrochlorici acidula
tam solutione baryi chlorati turbari non licet. Aestuatum in 
lamina platinea sine .residuo comburatur. 

Solvito codeini hydrochlorici gramma 0·372 centimetris 
cubicis 10 aquae destillatae, solutis addito aliquot guttas acidi 
nitrici, et centimetra cubica 10 solutionis argenti nitrid deci
normalis; liquor limpidus de praecipitato post conquassationem 
et cale!actionem filtratus distribuendus est in portiones duas, 
quarum altera acido hydrochlorico, altera autem argenlo nitrico 
soiuto ut plurimum vix turbetur, sed in iis praecipitatum nulla 
modo oriatur. 

Attentissime servetur. 
Doses maximae singulae gramma: o·os. 
Dosis maxima in diem: 0·30. 

~!- Coffeinum. 
7 rím ethylxanthitw m. 

C,H1,N,O,, H,O =212'1. 

Sunt parvae cryslalli albae, aciculares, nitoris sericei, saporis 
amari. Solvuntur in partibus pensatis 80 aquae frigiclae, partibus 
2 fervidae, circiter partibus 50 spiritus et g chloroformii. Solutio 
aquosa est reactionis neutrius. Tuba probatorio attenle aestua
tum sine residuo sublimatur. 

Quodsi coffeini gramma 0·1 solveris aquae chloralae centi
metris cubicis 10 solutumque balneo aquae exsiccaveris, reslabit 
residuum subluteo-rubeum, quod solutione ammoniae humectatum 

' colorem purpureo-rubrum induit. ln solutione praeparati aquosa 
per solulionem acidi lannici praecipitalum fit coloris pallide flavi, 
quod supervacanea quanlitale reagentis solubile est. 
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Solutionem aquosam solutione iodi cum kalio iodato turbari 
non licet, lenlamenque alterum aliquot guttis solutionis ammo
niae mixtum decolor maneat. Acido sulfurico concentrato, ilem 
et acido nilrico concentrato decolor solvattir. Aestuatum in platinea 
sine resicluo cleflagret. 

Asservetur attente. 

Doses n1axin1ae singulae: gTan1rna 0·3. 
Dosis n1axiina in die1n: gramm a 1 ·o. 

~;.. Cofl'einum citricum. 

Rp.: Acidi citrici crystallisati 
gra1n1nata decetn . . . . . . . 1 O 

Solvito in patena porcellanea 
Aq uae destillatae 

aclclitoque 
Coffeini 

gram1natibus viginti 20 

gramn1ata dece1n . . . . . . . . . . 10 
Evaporato solula in balneo aquae, dum sicca erunt, quodque 

restat, conterilo in pulverem (V.) 
Est pulvis albus, oclore carens, sapore acidus simulque ama

rus. Aeslualus prius liquescit, tum flammam concipit, el sin e residuo, 
quocl ponclerari polesl, deflagrat. Aqua el spiritu facile solvitur. 
Solutio coffeini citrici e grammale 0·04 praeparati et ex aquae 
calcis centimetris cubicis 10 parata, coquenclo quidem turbalur, 
sec! refrigerata iterum dara fit. Tentamen, efficiens gramma 0·1 
solulum centimetris cubicis 2 aquae chloratae el postea balneo 
aquae evaporalum, residuum offert subflavo-rubeum, quod una
alterave gutta solutionis ammoniae humectatum colorem induit 
purpureo-rubrum. 

Solvito praeparati gramma 1 ·o centimetris cubicis 10 aquae, 
in minore infunclibulo secretorio, solutis affunclilo cloroformii 
centimetra cubica 10, mixturamque attente agitalo per sexa
gesimas horae 5. Laticem chloroformiatum emunclalum demit
tilo in cucurbitam accurate pensalam, el hunc laborem redin
tegrato cum centimetris cubicis 10, aut sallem 5 chloroformii. 
ln cucurbita collectum laticem chloroformiatum acliunclo cucur-

33 
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bítae refrigeratorio Liebigiano, evaporato in balneo aquae, dum 
siccum fia!, residuumque ad gradus ca!oris 100° sin e siccari, dum 
pondus const:ins evadet. Poncius residui sít saltem gramma 0·48. 

Asservetur attente. 
Doses maximae singulae: gramma 0·6. 
Dosis maxima in diem: grammata 2·0. 

~f~ Coffeinum natrium benzoicum. 
Rp.: Natrii benzoici 

gram1nata clecen1 
Solvito in pate1ia porcellanea 
Aquae destillatae 

additoque 
Coffeini 

grammatibus viginti 

10 

20 

grammata undecim . . . . . . . . 11 ·o 
Soluta evaporato in balneo aquae, dum sicca erint, 
residuumque conterito in pulverem. (V.) 
Est pulvis albus, odore carens, sapore amarus. Partibus 

2 pensatis aquae facile, spiritu aegre solvitur. 
ln solutione eius aquosa (1:10) per unicam guttam ferri sesqui

chlorati soluti praecipitatum deponitur coloris carnis, quod acido 
hydrochlorico est solubile. Solutio autem ope acidi hydrochlo
rici parata in filo platineo insiccata flammam decolorem nitide 
flavam reddit. Tentamen capiens gramma 0·1 solutum aquae 
chloratae centimetris cubicis 2 post evaporationem offert residuum 
coloris sublu teo-rubei, quod una alterave gutta solutionis ammo
niae humectatum colorem ducit purpureo-rubrum. 

Solvito praeparati gramma 1 ·o centimetris cubicis 10 aquae 
in minore infundibulo secretorio; solutisque mensurato liquoris 
natrii hydrooxydati quinquies normalis centimetrum cubicum 1, 
quantumque mixtura coffeini contineat, determinetur sic, ut apud 
coffeinum citricum praeceptum legitur. 

Poncius residui, ad gradus caloris 100° exsiccati sít sal
tem 0·48. 

Asservetur attente. 
Doses maximae singulae: gramma 0·6. 
Dosis maxima in diem: grammata 2·0. 

+ Coffeinum natrium salicylicum. 

Rp.: Natrii salicylici 
_ grammata decem 

Solvíto in patena porcellanea 
Aquae destillatae 

......... 

grammatibus vigin ti 
additoque 
Coffeini 
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10 

20 

grammata undecim . . . . . . . . 11 
Evaporato in balneo aquae, dum sicca evadent, con-
teritoque in pulverem. (V.) · 
Est pulvis albus, inodorus, saporis amari, sed postea sub

dulcis. Partibus 2 pensatis aquae facile, spirítu difficilius solviiur. 
Solutio eius aquosa (1 : 1000) permixta cum gutta unica 

quinquies dilutae solutionis ferri sesquichlorati fit prius coloris 
atroviolacei, postea rubei. Solutio praeparati cum acido hydrochlorico 
parata, exsiccataque in filo platineo flammam decolorem nitide 
flavam reddit. Tentamen pondere grammatis 0·1 evaporatum cum 
centimetris cubicis 2 a~uae chloratae residuum offert subflavo
rubeum, quod per unam-alteramve guttam liquoris ammoniae 
madefactum, colorem ducit purpureo-rubrum. Solviio praeparati 
gramma 1 in minore infundibulo secretorio cum centimetris 
cubicis 10 aquae; cui mensurato liquoris natrii hydrooxydati 
quinquies normalis centimetrum cubicum 1, quantumque coffeini 
insit, destinetur ratione tali, sicut praescriptum invenitur ad 
coffeinum citricum. Residuum, quod ad caloris gradus 1000 
exsiccatum sit, pondere saltem efficiat gramma 0·48. 

Asservetur attente. 
Doses maximae singulae: gra1111na o·ö. 
Dosis maxima in diem : grammata 2·0. 

+ Colchici semina. 

ln pratis nostris humidis rude degens herba, quam Colchi
cum autumnale L {Liliaceae) nominant. Semina leuuntur men-

" sibus lunio, vel lulio. Semina matura et sicca sunt rotunda inter-
' 

dum paulum porrecta, diametri 2--3 mm., colore luride-fusca, 
immo fusco-nigra. Superficies est subtiliter scrobiculata, seu 

31* 



86''' 

rninute rugata. Rudirnenturn chalazae rostriforrne ex1rn1e cerni
tur. Tesla conflata e cellulis leptoderrnicis collapsis seriebus 
5 7 ordinati~, circurndat alburnen griseurn e cellulis pachyder
rnicis porosis, rotundis confectum, et guttulis adipis ac granulis 
proteini plenu111; itern e111bryone111 circa 0·5 111111. longu111 circu111-
dat. Sernina recenter collecta sunt viscosa. 

Saporis sunt perarnari. Quotannis renovata sernina provide 
servanda. E partibus 100 salte111 partes 10 extracti spirituosi 
praebeant. 

Collemplastra. 
Sunt telae gossypinae, a111ylo non i111butae, densae, laeves 

(nuncupantur vero shirting, batiste, aui cretonne coloratu111), 
quaru111 pagina altera illita est strato e111plastri, quod applicabile 
est, optime haeret, sed etiam de cute facile cletrahi potest. Super
ficies illa e111plastrea, quae est levis, atque lente nitens, tegitur 
tela altera arnylo imbuta, cui 110111en mull est. 

Corpus substantivu111 co!lemplastrorum offerunt, quae hic 
sequuntur praeparata cluo: 

1. Corpus ad collemplastra. 

Rp.: Colophonii pulverati (IV.) 
prius gradibus caloris 50 siccati 

gra111111ata quac!raginta et quinque . 45 
ln sartaginem ferrea111 missa agitato du111 co!liqueant 
super ignem apertu111 addens 
Lanolini anhydrici 

g·ran1mata quindecim 
Mixturae semirefrigeratae addito particulatirn 
Benzini 

15 

grammata sexaginta . . . . . . . . 60 
Solutione perfecta, 111ixturaque colata addito iteru111 
benzini tanturn, ut pondus 

grammatum centum . . . . . . . . 100 
efficiatur. 

2. Solutio resinae elasticae. 

Rp.: Resinae elasticae minutim conscissae 
grarnmata triginta . . . . . 30 

Crebrius agitata in lagoena, quae habet orificiurn 
arnplum obturabile, solvito 
Benzi ni 

sr 

gra111rnatibus ducentis el septuaginta. 270 

Fiat latex spissus, pultiforrnis, resinam insolutam, 
inquinationesque alias ne contineat. 
Corpus ipsu111, item et resinae elasticae Sülutio parentur, 

tantum si opus fuerit. 
Ceteroquin parationis causa, collemplastroru111 respiciendae 

sunt regulae illae omnes, quae in capite, ubi de e111plastris 
parandis agitur, praescriptae leguntur. 

Collemplastra asserventur thecis reposita in loco arido, 
temperiei mediocris. 

Collemplastrum Zinci oxydati. 

Rp.: Zinci oxydati (VI.) 
grammata centum viginti et duo 122 

Pulveris rhizomatis lridis (VI.) 
grammata viginti et unum . . . 21 

Percribrando 111isceantur, pulveru111que mixturam con-
terito prius balneo aquae liquati 
Lanolini anhydrici 

gram111atibus septuaginta et duobus . 72 
ITIOX cum 
Corporis ad collemplastra 

gram111atibus centum. . . . . . . . 100 
quibus postea addito 
Solutionis resinae elasticae 

gram111ata trecen ta. . . . . . . . . 300 
agitatoque, du111 emplastrum totum homogeneum fiet. 
E111plastrum paratum stet ín vasculo obtecto per horae 

sexagesimas decem, tu111 illinatur lege artis ín telam, extensumque 
siccetur in loco pulvere libero per diem. Stratum emplastreum 
obtegito tela mull amylo imbuta. 

Partes ponderatae 100 emplastri illiti contineant zinci oxy
dati partes 40. 

' 

. 1 

1 

1 

11 

11 
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11 

11 
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Collemplastrum adhaesivum. 

Rp.:. Pulveris rhizomatis lridis (VI.) 
grammata viginti et unum . . . . . 21 

Pulveris acidi salic.ylici (V.) 
gramma unum et centigrammata decem 

Percribrando misceantur pulverumque mixturam con
terito attente cum 
Corporis collemplastri 

grammatibus centum. 
quibus postea addito in portionibus 
Solutionis resinae elasticae 

1'10 

100 

grammata trecenta . . . . . . . . . 300 
agitatoque, dum emplastrum totum aequabile fiet. 
Emplastrum paratum stet in vasculo obtecto per horae 

sexagesimas l 0, postea illinatur lege artis telae, extensumque sic
cetur per diem in cubiculo non pulverulen to. Stratum empla
streum siccum obtegito tela mull, amylo imbuta. 

Collemplastrum saponato-salicylatum. 

Rp.: Pulveris rhizomatis lridis (VI.) 
gTammata viginti . . . 

Pulveris saponis medicinalis (VI.) 
20 

grammata sex et sem is. 6"50 
Pulveris acidi salicylici (V.) 

grammata tredecim . 13 
Percribrando misceantur, pulverumque mixturam con-
terito attente, cum 
Corporis collemplastri 

gran1111atibus centum. 
postea iis addito 
Solutionis resinae elasticae 

100 

grammata trecenta . . . . . . . . . 300 
et misceto, dum emplastrum totum aequabile evadet. 
Emplastrum paratum stet in vasculo obtecto per sexagesimas 

horae 10, tum illinatur lege artis telae, extensumque in cubiculo 
non pulverulento siccetur per diem. Stratum emplastreum siccum 
obtegito tela mull amylo imbuta. 
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Collodium. 

Est solutio celluloso-nitratum in aethere cum spiritu mixto. 
Í..atex paene decolor, aetherem redolens, spissitudinis syrupi, 
reactionis neutrius. Extensum in stratum tenue, atque evaporatum 
temperie mediocri, offert membranam tenuem. 

Quodsi tentamen collodii, quod est grammatum 5, evapo
raveris ex patella porcellanea, temperie quae gradum 25 non 
superat; residuum autem super calcium chloratum siccaveris, dum 
pondus constans efficiatur, pondus hoc sit circiter grammatis 0·20. 

Cavens periculum incendii servato atten te in vasculo probe 
obturato. 

Rp.: Olei Ricini 

solvatur 
Collodii 

Collodium flexile. 

gra111ma unum . . 1·0 

grammatibus undequinquaginta. . . 49 
Liquor spissus, semiperlucidus, odoris aetherei; eva
poratus membrnnam efficit elasticam. 

Collyrium adstringens luteum. 

Rp.: Ammonii chlorati 
centigrammata quinquaginta . . . . o·so 

Zinci sulfurici 
gra1nma unu1n et cen tigra1nn1ata 

viginti quinque 1 ·25 
Solvito 
Aquae destillatae 

grammatibus ducentis . . . . 200 
solutisque instillato parvis portionibus, agitans liquo-
rem, paratum ex 
Camphorae 

centigrammatibus quadraginta . . . 0'40 
et 
Spiritus diluti 

grammatibus viginti 20 

!l 
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deniqne admisceto 
Croci 

centigrammata decem . . . . . . . . 0·10 
Elapsi~ haris 24 filtretur per chartam. 
Liquor perlucidus, flavus, odoris c,amphorei. 
A radiis solis tutum servetur. 

~f~ Colocynthidis fructus. 

Plantae annuae scandentis: Citrullus Colocynthis Schradcr 
(Cucurbitaccac) quae est Afrícae septemtríonalis, Arabiae meríclíanae 
Asiaeque anteríoris domestica, in Hispania vero meridiana, item in 
Syria et Cypro seminatur, lutius fructus maturi pericarpio luteo 
coriaceo prívati et siccati offerunt mercem. Peponia sunt globosa 
8-10 cm. diametrorum, colore albida, perlevia, consistentiae laxe
spongiosae, fragilia. Per nlediu1n secta, secedunt in segn1enta 
tria. Segmen item omne in partes cluas saepta loculorum scindit, 
quorum propter nimiam retroflexíonem, semina numero fere 
200-300 quasi in loculis sex divisa esse videntur. Semina, usu 
eliminanda, sunt compresso-ovata, nitida, lucide subviridia flavida. 
Pulpa spongiosa confecta est e cellulis amplioribus leptodermi
cis grosse-porosis, aere repletís, parenchymaticis, inter quas 
mestomata pluria vasorum decurrun t. Superficies externa peponii 
male deglupti offert rudimenta e strato sclereidorum perícarpii. 
Sapor fructuum est peramarus. 

Partes 100 partes 30 saltem extracti spirituosi praebeant. 
Caute servato. 

Doses 111aximae singulae: gramn1a 0·3. 
Dosis maxima in diem: gramma 1 ·o. 

Colophonium. 

Resina est e variis specicbus Pini, arboram in Europa et Ame
rica septemtrionali degentibus de terebinthina resídua per evapo
rationem ab oleo terebinthinae liberata. Moles lucide flava vel 
flavo-fusca, admodu111 fragilis, frangitur autem marginíbus acutis, 
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conchoicles, est vitri instar perlucida, manui adhaerens, frigide 
inodora. Balneo aquae liquescit, praebens liquorem clarum, sed 
crassum; fortius calefacta, circiter acl gradus 150° C., decom
ponitur, vaporesque graves, albídos, aro111aticos evolvít. 

Spiritu, aethere, chloroformio, item acido acetico et liquore 
natrii hydrooxydati plane solvitur. Pondus specificum 1 ·01-1 ·oo. 

Condurango cortex. 

Verisi111ile est, corticem frag111inaque e truncis ramisque de
glupta praebere merce111, fruticum scandentium, qui vocantur Mars
denía Condurango Reichenbach fi!. ( Asclcpiadaeae) et in Ecuador, 
Peru, per declivia occidentalia Cordillerarum spon te crescunt. 
frusta sunt longitudinis pluríum centimetrorum, latitudinis 
1-3 cm„ crassitudinis autem 1-7 mm. sive inflexa, sive peni
tus tubulata, quorum superficies ínterna, si cortex iam adultior 
fuerit, est atro-fusca, grisea, ínaequalis, scrobiculata, sive ín squa111as 
quadrangulatas rimata; si vero cortex nondum adultus fuerit, tum 
perídennate lucide-griseo, longítudinem versus rugato tegitur. 
Cortex facile scindi potest. fractura adultiorum est granulosa, 
recentiorum aute111 fibrosa. Sectionem transversam offert luteo
fusce punctatam. 

Cortex microscopio scrutatus ín complexo parenchymatico, 
quocl roseolas calcii oxatici includit, plures catervas sclereidorum 
insertas et canales lactiferos ostendit. Radii medullares sunt 
monostichi aut dístichi. ln cortice primario intra pericambium, 
fibrae libri longae, aut singulae, aut nonnísi Ín fasciculis minori
bus observantur. 

Cortex recens odorem piperís nobis in memoriam redigit, 
vetustus est fere odore carens, sapore amaricans. Extractum 
aquosum colatu111 si calefeceris, turbidum fiet post refrigerationem 
autem iterum munclabitur. 

Coriandri fructus. 

Coriandrum sativum L. (Umbellijerae) est planta annua, Europae 
mericlíanae do111estica, a nobis quoque producta, cuius schizo
carpium (diachenium) plane maturum, sphaeroideum, et siccatum 
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est diametro 4-5 mm„ colore lucide-fuscum, sive flavide-rufeum, 
glabrum propter iuga primaria 10 sinuanter decurrentia plana, 
et propter totidem iuga secundaria prominentia recteque decur· 
rentia striatum. Apex schizocarpii fert rudera styli. Superficies, 
in quibus se mericarpia tangunt, sunt impressae, et in commis
sura geminae vittae olei aetherei cernuntur. A latere dorsali 
vittae non obveniunt. Odor fructus non ingratus, sapor sub
dulcis, aromaticus. 

Croci stigmata. 

Est herba Crocus sativu> L. (lridaceae) Asiae minoris atque 
Oraeciae propria, nunc in locis plurimis Europae, imprimis in 
Hispania, et Gallia meridiana propagata. Feri stigmata in stylo 
filifonni trina, pendentia, unde decerpta et attente siccata con
geries efficiunt laxas. 

Sunt stigmata longitudine 2 - 3 cm„ crassitudine 3-4 mm„ . 
rigida, incurvata, vel circinata emollitis. ln aqua conspicuum est 
unumquodque stigma contortum esse in tubulum a latere aper-' 
tum, inde sursum ad trientem, crateriformiter dilatatum a mar-. ' gme autem dentatum, alioquin glabrum. Colore sunt stigmata 
nitide atro-fusco-rubentia. Odorem spargunt acrem, admodum 
gratum. Sapiunt acerbe, aromatice, paululum pungenter. 

. Unicum stigma litrae unius aquae iniectum, sepositum, ali
quo!tesque conturbatum post nonnullas horas liquorem oculis 
aperte subiectum luteum praebet. Pulverem croci si madefeceris 
in Iamina porcellanea gutta unica acidi sulfurici concentrati, circa 
moleculas croci area explicatur coloris primum indigo-caerulei, 
qu1 color postea in atro violaceum transit, postremo in fusco
rubeum. Ad gradus caloris 100° C. exsiccatus si fuerit, plus 
aquae in eo, quam 12°/, ne appareant, incineratus autem ne plus 
quam 7°/0 cineris praebeat. 

Curam habeto, ne sit conspurcatus fragmentis luteis stvlo
rum aut s(aminibus ipsius herbae, neve sit coinquinatus caien
dulae, carthami, papaveris rhoeados, aut nunicae florum partibus. 

Servato stigmata in vitro recte obturato a luce tuta. 
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Cubebae fructus. 
Magnam partem immaturi siccatique fructus, quos fert 

Piper Cubeba L. sea · Cubeba officinalis, klygi11d. (Pipeeraccae1 
planta scandens in insulis java et Sumatra domestica, ibidemque 
pariter et in India occidentali propagata. Piper cubebarum est 
drupa baccata sphaeroidea, diametro 31 , ,-5 mm„ monospermis, 
cuius basis pedunculatim ad 1/,-1 cm. prominet, apex vero stya
matis aridi, brevis, offert rudimenta. Colore est drupa atro-rav~
fusco; viescendo pericarpii fragilis superficiem praebet rugatam. 
Semen corrugatum extrinsecus nigricans cum endocarpio paulum 
lucidiore tantum in basi cohaeret. Odor cubebarum piperem no
bis in mernoriam redigit, sapor est an1arus, 1nordax1 condirnen
tarius. 

Drupam microscopio perscrutantes sub epidermide parvo
cellulari propter cellulas parenchymatis interpositas stratum sclerei
dorum monostichum, passim distichum cernitur; hinc introrsum 
stratum pulposum e parenchymate leptodermico constans sequi· 
tur, quo insertae suni complures cellulae oleum aethereum feren
tes. Per marginem intimum strati parenchymatici occurrunt mesto
mata vasorum, et trans stratum sclereidorum, flavescentium, poro
sum, membrana plus minus-ve aequaliter incrassata obvenit, quod 
stratum plerumque monostichum interdum et distriatum immo 

' 
tristriatum esse videtur. Nucleu.s est praecipue perispermio con-
stans; structurae parenchymaticae, e cellulis polyedricis leptodermi
cis congestum, amylique granula minim~ affatim continet, insertis 
quoque cellulis, quae oleum ducunt aethereum. Fragmen nuclei 
minutum guttam unam ,acidi sulfurici laete rubram efficit. Saltem 
12% extracti aethereo-spirituosi exhibean t. 

p 

Cuprum aluminatum. 
Rp.: Cupri sulfurici pulverati (V.) 

Kalii nitrici pulverati (V.) 
Aluminis pulverati (V.) 
e singulis 

grammata sena dena . . . . . . . . 1 ó 
Intime mixta liquefiant attente in patena porcellanea, 

tum patena de igne remota, mixturae adhuc liquidae 
addito 
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Camphorae tritae (V.) 
el 
Aluminis pulverati (V.) 

.\ 

singuloru1n gra1111na unun1 
Effundito pro necessitate rerum in lapidem frigidum 

plane politum, aut redigito in baculum. 

1 

Sunt frustula paene aequabilia coloris lucide-vírídi-caerulei, 
odoris camphorei. Partíbus pensatis 16 aquae, perexíguo resíduo 
relicto solubilía. So!utio sí praescripta fuerit per chartam filtrata 
exhíbeatur. 

Asservetur ín lagoena coloris atri. 

-!~ Cuprum sulfuricum crystallisatum. 
CuSOi, 5H,O = 249·7. 

Crystalli colorís atro-caerulei, perlucidae. Aeri expositae 
paululum fatíscun t. Círciter partíbus 3 pensatís aquae frigídae, aut 
parte 1 fervídae solvuntur. Solutio aquosa est reactionis acidae et 
saporis n1etallici, nausea111 n1oventis. 

Solutioni aquosae (1 : 20) addita liquoris ammoniae quanti
tate superflua efficitur latex totus perlucidus coloris Iazureo
caerulei. ln ·solutione ope acidi hydrochlorici acidula facta, per 
baryum chloratum solutum fit praecipitatum album. 

Quodsi praeparati gramma 0·25 solveris paucilla aqua, solu
tisque aquam hydrosulfuratam addideris in quantitate supervaca
nea, mox liquorem filtraveris, de praecipitato nigro filtratum per 
liquorem ammoniae lixiviosum redditum summum vix mutetur, 
cumque insiccatum fueril residuum tale praebeat, quod aestuando 
totum avolet. 

Servetur attente. 
Doses maximae singulae ac dosis 111axima in dien1, qua 

emeticum sit grarnma 1 ·o. 

-l~ -j~ Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi. 
Cylindri sublimati. 

Parentur ope compressionis ex partibus pensatis aequalibus 
hydrargyri bichlorati corrosivi, ac natrii chlorati pariter pulveratis 
et cum eosino coloratis, suntoque cylindri, ponderís gramrnalis 
unius, aut potius grammatum duorum. Sunto coloris laete rubei, 
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crassitudine bis longiores, duri sed facile in pulverem friabiles. 
Aqua facillime, spiritu et aethere tantum ex parte solvuntur. Reactio 
solutionis aquosae est neutra. Pensato gramma unum pulveris 
subtilis cylindri unius, vel duorum, in cucurbitam prius pondera
tam Erlenmyerianam, quae epistomio vitreo est munita. lnfundito 
pulveri aetheris centimetra cubica 10, conquassaioque saepius. 
Aetherem emundatum caute defundens de residuo, redintegrato 
lrnnc laborem etiam trinis vicibus cum centimetris cubicis 10-10 
aetheris, postremum quod supererit exsiccato ad gradus caloris 
100°. Residui, quocl in cucurbita restat pondus sit haud maius 
gra1n ma te o·s. 

Pulvis, qui latice aethereo evaporato supererit, praestet reac
tiones hydrargyri bichlorati corrosivi. 

Singuli cylindri gramma o·s, aut potius gramma 1·0 hycl
rargyri bichlorati corrosivi continentes sínt signo veneni (caput 
mortui) praediti, item et charta .obtegens nigra, indicans quid 
contineat, pariter signata sit. Asserventur attentissime, vasculo 
recte obtecto, aut tubo vitreo in Ioco sicco, semperque sub signo 
veneni in cylindro vitreo sigillo clausi exhibeailiur. 

Decocta et infusa. 
Decoctum, itö1n et infusun1 ex materie r·1.-- 1nuta sic parato, 

ut materies cum aqua frigida superfusa in decocto paranclo per 
semihoram, in infuso paranclo autem ;per horae sexagesimas 5 
ebulliat, saepe agitata in vasculo stanneo vel porcellaneo, quocl in 
vaporem aquae ferventis positum est. lnfusa tantum refrigerata 
colato. Minutio et expressio, quae extractionem sequilur, item et 
percolatio semper congruenter texturae príncipiisque agentibus 
materiei suni peragendae. 

Raclicis althaeae, seminisque lini clecocta, quae sic nuncu
pantur, ope digestionis per semihoram cum aqua clestillata parato. 

Quoclsi medicus quantitatem materiei ad infusum, vel deco
ctum non praescripserit, tunc sumito. ad colaturam grammatum 
centum substantiae grammata 10, exceptis substantüs t ex tt 
notatis, quanw1 quantitas, qum>is casu per medicum ut statuatur, 
necesse est. 

lnfusa vel decocta inspissata parata habere noli. 
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Decoctum ~Zittmanrri. fortius. 
Rp.: Radicis Sarsaparillae consdssae 

Rp.: 

grammata sexaginta . 
Macerato per diem 
Aq uae destillatae 

60 

grammatibus tribus milibus. . . . . 3000 
Postea 'addito in sacculum densum Jigata: 
Pulveris Sacchari (V.) 
Pulveris Aluminis (V.) 
et singulis 

gran11nata terna et se1nis . 
Calomelanos (VI.) 

gra1111nata duo 
Pulveris Cinnabaris 

gramn1a se1nis 
Coquitoque ad residuum 

gra1n111atu1n 111ille 
Sub finem coctionis addito 
Fructuum Anisi (IV.) 
Fructuum foeniculi (IV.) 

ex singulis gra1111nata bina . 
Foiiorum Sennae (II.) 

grammata quindecim. 
Radicis Liquiritiae 

grammata sex 
Exprimito, et post sedimentationem brevem colato 
per pannum. 
Colatura adaequata ad grammata mille. . . . 
una cum sedimento exhibeatur. 

+· Decoctum Zittmanni mitius. 
Radicis Sarsaparillae conscissae 

grammata triginta . 
Macerato per diem 
Aquae destillatae 

grammatibus tribus milibus. 
postea coquito ad residuum 

grammatum mille . 

3·5 

2 

• 0·5 

1000 

2 

15 

6 

1000 

30 

3000 

1000 

Sub finem coctionis addito Jiquori: 
Pericarpii Citri (II.). 

'Corticis Cassiae Cinnamomi (Ill.) 
Fructuum Cardamomi (III.) 
Radicis Liquiritiae (II.) 

ex singulis gra1nn1ata bina . . 

Exprimito, et post brevern sedimentationem 
pannuin. 

Colatura ad grammata mille exacta una cum 
exhibeatur. 

Decocti Zittmanni fortioris, quoque et mitioris. 

9T 

2 

colato per 

sedimento 

dosis tota = grammata octo milia, colatura.in Jagoenis 8 
dosis dimidia = grammata quatuor milia, coiatura in Iagoenis 4 
dosis quadrans = g·rarn111aia clao 111i!ia, colatura in lagoenis 2. 

Ceteroquin medico patet ad Jiberum arbitrium decocti miti
oris, vel fortioris tantam ordinare copiam, quanta placet. 

Dextrinum. 

Paratur ex dextrino crudo ope depurationis cum spiritu. 
Sunt partes decolores vel paululum flavidae, odore carentes, nitidae, 
facile in pulverem friabiles. Aequali parte ponderata aquae sensim 
quidem, sed totum solvitur. De solutione aquosa concentrata 
elicitur dextrinum per spiritum fonnae praecipitati albi. 

Solutio eius aquosa est rnactionis neutrius, additisque 
aliquot guttis solutionis iodi cum kalio iodato non fit caerulea, 
sed rubescit. 

Alioquin solutionis eius aquosae unum-alterumve tentamen, 
nec ammonio oxalico soluto, neque baryo chlorato, neque denique 
aqua hydrosulfurata mutari Jicet. 

Quodsi dextrini subtiliter pulverati grammata 2 laguncula 
medicamentaria obturata per horam saepius conqúassaveris cum 
centimetris cubicis 20 spiritus, laticisque emundati tentamen, quod 
centimetra cubica 10 efficit in patella porcellanea, quam prius 
pensasti siccum evaporaveris, residui ad gradus 100 exsiccati 
pondus ne sit plus, quam gramma o·o5. 

Oramma 0·25 dextrini catillo platineo incinerati residuum 
quod ponderari potest, ne relinquat. 
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~;~ Oigitalis folia. 

Pla11ta biennis Digitalis purpurea L. (Scroplwlariaccae) est i11 
regionibus subalpi11is Europae interioris sponte prove11ie11s, secl 
compluribus locis etiam sata. Huius folia ante florum proventum, 
locis plurimis mense Augusto collecta, provideque siccata offeru11t 
rnercen1. Foliorum ea, quae radicalia vocantur1 pretii rninoris sunt 
dimensionis vero 111aioris, non raro c111. 50-60 !onga, haec noli 
adhibere. Quae supersunt folia ut plurimum 30 cm. longa ac 
15 cm. lata, plus-111i11usve oblonge ovata; caudice summa pro
venien tia nondum aclu!ta, sessilia, sive brevi petiolata sunt, in
fimo wro cauclice lo11ge petiolata; lami11a in petiolum clesinit. 
Marga foliorum est impariter sinuato-crenatus; nervi primarii 
laterales e costa media angulum acutum efficiendo decurrentes, 
itern et nervi secundarii, atque nervi iertiarii in la111ina aversa 
alte prosiliu11t, et cum nervulis 11011 elatis reticulum efficiu11t. Fo
lioruni lamina superior est col9ris pallide viridis, pubescens, la-
111ina vero aversa ton1entosa, lucicle subviridis, grisea. 

Olent folia leviter, sed peculiariter; saporis su11t amari, 
11ausea111 facientis. 

Folia microscopio investigata offerunt se superne cellulis 
epiclermaticis polygonalibus, subter vero leptodennicis, pusillis, 
sinuosis obruta. Stomata praesertim in lamina aversa copiose 
cernu11tur. Pili sunt duo: rariores obveniunt pili pusilli capi
'tulati, peclunculo monocellulari, rarius clicellulari; item capitulo 
unicellulari, plerumque dicellulari; denique copiosi occui·unt pili 
tectorii e cellulis 1-4 conflati, qui sunt unguiformiter incurvati, 
membrumque ultimum saepe cochleae formam praestat. Sub 
strato epidermatico est stratum palliforme e cellulis monostichis, 
impari magnitudine evectum. ln mesophyllo uberoso crysialli mm
quam reperiuntur. Infusum foliorum partis unius cum partibus 
10 aquae paratum et refrigeratum instillata solutione acidi tannici 
reddit praecipitatum copiosum, quod superflua quantitate acidi 
tannici modo vix solvitur. 

Folia praestent extracti spirituosi saltem partes ce11tesi
mas 30. 
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Orosse pulverata serventur tuta ab humido, luce atque calore, 
attente obturata sunto in lagoenis compluribus minoribus, per 
annum. Elapso hoc spatio renovanda sunt. 

Doses maximae singulae gramma 0·2. 
Dosis maxima in diem gramma 1 ·o. 

Elaeosacchara. 
Rp: Olei aetherei 

guttam .. 
Conterito cum 
Sacchari pulverati (V) 

grarilmatibus duobus 
Praescripta parentur. 

2 

Pulveres divisos, qui cum elaeosaccharo sunt parati, in 
capsulis de charta cerata, vel pergamentea factis expedire oportet. 

Electuaria. 

Sunt compositiones pulver,1111 subtilium ac substantiarum 
liquidarum vel subspissarum. Massa eorum homogenea, consis
tentia vero puls spissa. 

Parentur electuaria in balneo mariae ratione tali, quae ad 
caput, ubi de electuario lenitivo agitur, reperiri potest. Serventur 
steri!isata in vasculis minoribus orificia ampla habentibus, charta 
pergarnentea obligata. 

Praeparatum fermentans vel mucidum reiicito. 

Electuarium lenitivum. 

Rp: Pulpae Prunorum 
grammata centum . . . . . . . . . 100 

Pulpae Tamarindorum 
et 
Roob Sambuci 

ex singulis grammata quinquagena . 50 
Di!uito mixta, fovens in balneo mariae 
Mellis despumati 

grammatibus septuaginta . . . . 70 
34 



Postea interito miscellae iterum 1percribrans 
Pulveris foliorum Sennae (Vl) 
et 
Kalii hydrotartar!ci pulverati (Vl) 

~ ex s·ingulis gran11nata quina dena . 15 

Mixtura accurate triturata evaporetur ad spissitudinem pultis. 

Emplastra. 
Emplastra sunt consistentiae temperie rnediocri solidae, sed 

depsibiles, temperie vero aucta mollescunt, mox liquent. Massa 
eorum est homogenea. Telae molli terme illita stratum applica
bile recte haerens efficiunt. 

ln paranclis emplastris valeant normae, quae sequuntur: 
1. Substantiis constituentibus accurate munclatis utiior. 
2. Liquationem constituentium inchoans a materie diffi

cillime liquescenti peragito in balneo mariae. lgni aperto moderato 
solum resinae peraegre liquescentcs possunt liquetieri. 

3. Constituentia volatilia, vel quae ca!ore 111aiore rnutari 
incipiunt (ima clecomponuntur) tanlum cum corpore rite refrigerato 
n1isceto; puiveres vegetabiles denuo síccato, percribratosque ad
dito ad corpus liquidum. 

4. Emplastra cum pulveribus confecta ac lalia, quae consti
tuentia cito rigescentia conlinent, agitato dun1 frig·ida sint. 

5. Ad malaxationem emplastrorum modo tantum aquae sumito, 
quantum quidem necesse est. Quodsi emplastrum constituentia 
per aquam solubilia habeat, aut quae humorem tolerare non pos
sint, tunc ad hanc rem paululum paraffini liquidi sumito. 

6. Crassitudo strati emplastrei, quod telae illinitur, sit fere 
millimetri 1; ad illinendum quantum effici potest, emplastro aqua 
privato utere. 

7. Emplastra serventur in cubiculo sicco temperie mediocri, 
convoluta in chartam ceratam. Emplastrum fragile vel mucidum 
eliminandum est. 

Emplastrum diachylon. 
Emplastrum Lithargyri. 

Rp.: Plumbi oxydati (Vl) 
grammata quingenta . . . . . . . . 500 

Cribrato in sartaginem amplam et conterito 
Aquae destillatae 

gra1n111atibus centum . 
Adiungens mixtis 
Axungiae porci 

et 
gra1nmata quingenta . 

Olei Sesami 
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150 

500 

grammata quingenta . . . . . . . . 500 
Aestuato mixta in balneo mariae, vel igne aperto inde

fesse agitans, aqua1nque evaporaían1 saepius reficiens, dum 
color mixturae rubeus sensim subflavo-albus evaserit, tentamen
que exemptum et ope aquae refrigeratum digitis adhaereat. Em
plastrum etiamnum tepidum perdepsato iteratis vicibus cu;n 
aqua calida, postea coquito iterum in balneo mariae, donec pars 
1naxima aquae, quae inerat, aufugerit. Emplastrun1 paratum praesto 
sit i11 frustis ponderis grammatum 100. 

Frusta dura griseo-flava, sed depsabilia. ln superficie secta 
sint homogenea, tactuque non lubricosa. Emplastrum plumbi 
solubile est aethere ad climidiam partem. 

~;~ Emplastrum cantharidatum. 
Rp.: Cerae flavae 

gramn1ata ducenta. 
Olei Sesami 

gra1n1nata viginti et quinque 
Liquefiant in balneo aquae cum: 
Terebinthinae communis 

grammatibus quinquaginta 
mixturae liquatae adiicito per concerniculum 
Pulveris Cantharidum (V) 

200 

25 

50 

grammata quinquaginta . . . 50 
fovetoque in balneo mariae per horam, postea agitatum 
fac refrigerari. Emplastrum paratum malaxetur. 

Sunto bacilli coloris viridescenti-atris, consistentiae mollis, 
odoris cantharidei. ln superficie secta per vitrum opticum appa
ret pulvis aureus elytrarum cantharidis. 

Emplastrum cutem rubefacit et post aliquot horas vesicam 
producit. 

~4* 
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Emplastram Hydrargyri. 

Rp: Hydrargyri 
grammata centum . . . . 100 

Conterito in · mortario amplo porcellan~o, cum 
Adipis lanae liquatae 

grammatibus quinquaginta . . 50 
Post exstinctionem hydrargyri affundito mixtis te-

rens per portiones in balneo aquae liquati 
Emplastri diachylon 

grammaia trecenta et quinquaginta 350 
Emplastrum paratum fac refrigerari sub agitatione, postre

mum malaxetur. 
Sunt bacilli coloris grisei. Olobuli hydrargyri oculis inermi

bus ne in optime quidem illustrato emplastro sin! conspicui. 
Partes emplastri pensatae 100 contineant hydrargyri partes 20. 

Emplastrum saponatum. 

Rp: Emplastri diachylon 
grammata septingenta et quinquaginta 750 

liquefiant lebete nigellato in balneo aquae, cum 
Cerae albae 

grammatibus ce11tum et triginta. 130 
mixturae liquatae cribrans addito 
Pulveris saponis medicinalis (V) 

grammata septuaginta . . . . . . . 70 
Misceatur emplastrum nulla mora interposita, semire
frigerato autem affundito 
Olei camphorati 

grammata quinquaginta . . . . . . 50 
Emplastrum factum malaxato. 
Sunt bacilli camphoram redolentes, quorum secta superficies 

aequabilis, tactuque non lubricosa est. 

Emulsio amygdalina. 

Rp.: Amygdalarum dulcium degluptarum 
gra1nmata decen1 . . 10 

Contundito madefacta aliquol guttis aquae destillatae 
Sacchari albi fragosi 
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grammatibus quinque . . . . . . . 5 
conti11enter triturans affundito in parvis portionibus 
iantum 
Aquae destillatae, 
ut latex per pannum colatus sit ponderis 

grammatum centum . . . . . . . . 100 
Sii liquor lacteus, sapore alieno carens, homogeneus manet 

etiamsi aliquamdiu paratus erat. 
Ex praescripto paretur. 
Emulsiones de seminibus aliis oleosis pari modo, parique 

proportione parentur. 

Emulsio oleosa. 

Rp: Olei Amygdalarum dulcium 
grammata quatuor . 

Pulveris gummi arabici 
grammata duo . . 

Syrupi simplicis 
gram1nata quatuor. 

taniumque 
Aquae destillatae, 
ut pondus emulsionis lege artis paratae 

gran11nata centun1 . . . . 
efficiat. 

Ex tempore paretur. 

2 

100 

Emulsiones omnino ex aliis oleis pinguibus pari modo 
parique proportione sunt conficiendae. 

Equiseti arvensis herba. 

Planta perennis, quam appellani Eqnisetum arvense L. (Equisc
taceae) in pratis arenosis, argillosis apud nos quoque frequens. 
Partes epigaeae offerunt mercem. Caudex sterilis, qui modo tardius, 
postquam caulis fructifer rubescens iam exaruit se explicat, est 
colore viridis, !ere, 3-6 decim. longus, fistulosus, in supeiiicie 
sulcatus, parum asper, articulatus, e! in nodis praeditus vaginulis 

1 

:1 
·1 

'I 
1 

1 
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membranaceis, aridis 5-15 dentatis. Caudex ipse est in nodis 
tetragonus, atque rami aequaliter cum c\iudice articulati verticil
latim 10-12 surgunt. Caudex sterilis simul et rami in tabernis 
mercatoriis plerumque iam conscissi occurrunt. Saporem vix ha
bet, o<lore caret. · 

~!- Eucainum hydrochloricum B. Trimethylbenzoyl
oxypiperidinum hydrochloricum. 

CHH;:iNO,, HCI = 271•6 

Pulvis albus crystallinus, circiter partibus pensatis 30 aquae 
solubilis. Sapore est subacerbo, linguam afficit similiter, quam 
cocainum torpore, qui mox praeterit. 

Quodsi ín tubo probatorio posueris trimethylbenzoyl oxy
piperidini gramma 0·1, instillatoque centfmetro cubico 1 acidi sul
furici 1ubum aquae fervidae immerseris per sexagesimas horae l 0, 
moxque solutioni refrigeratae caute addideris aquae centimetra 
cubica 5, e latice paene inodoro sub refrigeratione secernitur 
acidum benzoicum crystallisatum. Sí solutioni aquosae quinque 
centesimaru1n, quae efficit centin1etru111 cuhicun1 unu1n, addideris 
aliquot guttas hydrargyri bichlorati soluti, praecipitatum enasci non 
licet. Si mixturam praeparati cum aequali pondere hydrargyri 
bichlorati paratam aqua humectans 1rituraveris, mixtura haec non 
fit grisea. Si 1rimethylbenzoyl-oxypiperidini gramma 0·1 conquas
saveris centimetro cubico 1 aquae, haec praeparati tantum dimi
dium solvit. ln solutione eius aquosa, quae ope acidi nitrici 
acidula exstat, per solutionem argenti nitrici redditur praecipi
tatum album caseo simile. 

Acido nitrico concentrato, aut acido sulfurico concentrato 
decolor solvatur. Quodsi trimethylbenzoyl-oxypiperidini gramma 
0·1 solveris aquae destillatae centimetris cubicis 5, solutisque 
addideris acidi sulfurici guttas 5 et kalii hypermanganici deci
normalis guttas 2, liquorem etiam semihora elapsa coloris ro
sacei esse oportet. Aestuatum in lamina platinea sine residuo 
deflagret. 

Solvito trimethylbenzoyl-oxypiperidini gramma 0·212, cum 
centimetris cubicis 10 aquae destillatae, mox addito solutis aliquot 
gu11as acicli nitrici, atque solutionis clecinormalis argenti nitrid 
centimetra cubica 10; liquor limpidus de praecipitato post con-
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quassationem et calefactionem filtratus distribuendus est in portio
nes cluas, quarum altera per aciclum hydrochloricum, altera autem 
per argentum nitricum solutum ut plurimum turbida fiat, sed in 
iis praecipitatum nullo modo oriatur. 

Attente servetur. 
Doses maximae síngulae gra111111a 0'03. 
Dosis maxima in diem gramma 0·15. 

·+ Euphorbium. 
Succus lacteus sponte, ac plerumque per incisiones factas 

profluens, aereque exsiccatus, quem fert planta cacto similis 
Euphorbia resini!era Berg (Eupfwrbiaceae) nuncupata, domestica 
cum in Marocco, tum in Africa, praesertim inter septemtriones 
et occasum solis sita. 

Olebae forrna irregulares sunt magnitudine pisi, irnmo 
corylli, colore lucide-griseo-flal(O, paululum perlucidae, saepe 
cavernosae cavernisque spinulas plantae bifurcatas, vel partes 
alias condentes. Passim inveniun tur frusta crus1ata aut cylin
clrica. Sapor est acidus, gustatu fervens, pulvis autem sternuta
men1um movens, cutem et membranas rnucosas inflarnmat, 
quam ob rem in pulvere parando summa cura adhibenda est. ln 
aqua vix, spiritu aethereque ex parte solvitur. Mercem, quantum 
fieri potest fragminibus herbae mundato. Spiritu fervido sí 
mercern extraxeris, quodque insolubile remansit, exsiccaveris, 
hoc ne si1 ultra 50'/o. 

Caute servato. 

Extracta. 

E simplicibus vegetabilibus parata inspissataque extracta, 
quod ad consistentiam altinet, sunt: sicca, spissa, subspissa et 
fluida. Extracta sicca ad gradus caloris 100° exsiccata, dum 
ponclus constans efficitur, reddunt partes centesimas 94-95; spissa 
% 74-85, subspissa autem ex"tracta partes centesimas 60~65 
residui sicci. 

Extracta fluida conficiuntur secundum leges artis percola
tionis, praebent residui sicci partes centesirnas 15-35, et continent 
materiae simplicis, quae pondere aequiparans est extracto fluido, 
partes constituentes solubile ;, 
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Extractis parandis examinandisque respicilo normas quae 
apud articulos singulos praescribunlur, praeterea regulas gene-
rales, quae sequuntur. , 

1. Exfracta parentur e simplicibus qualitatis optimae. 
2. Maceralio fial ad gradus caloris 15-25°. 
3. Extracta .tenuia aquosa calefiant prius aliquantum balneo 

aquae ad gradus caloris 80-90 postea colato, el per sedimen
tationem emundatos latices evaporato in balneo aquae ad desti
natam consístentiam. 

Extracta tenuia spirituosa, príusquam evaporaverint, traii
cienda sunt per chartam emporeticam. 

4. Extracta tenuia aquosa et spirituosa ad gradus calorís 
80-90°, aetherea vero ad gradus 35° evaporato balneo mariae, 
quantum fieri potest in patena porcellanea, assidue agi
tans. Inchoato a~.tem evaporationem a portíonibus laticis 
tenuioríbus. 

5. Extracta evadant sicca calore lento, ut plurímum ad gra
dus 50°. 

6. Extractionem ope percolationís peragito ín apparatu cylín
drico vitreo, seu metallico nigellato, cuius orificium alterum 
aequaliter coarctatum et tubulo deferenti munitum est. 

7. Quía percolatione uti consultum est, ut materiae agentes 
símplicium, quantum íd fieri potest, totae atque indecomposítae 
exhauriantur, normae, quae hic sequuntur, stricte observan
dae sunt : 

a) Medicamen simplex ad gradum ex praecepto pulveratum 
humectato aequabiliter manu, vel pistillo porcellaneo triturans 
cum menstruo, quod praescriptum est. Pulvis humectatus traii
ciatur per cribrum IV„ (fortuito per Ill.,) seponaturque ín vasculum 
amplum, quod obturari potest. 

b) Pulvis tumídus elapsis horís duabus íngeratur ín appa
ratum percolatoríum tali ratione, ut pulvís madidus ín eo 
efficiat columnam aequabilem, cavernís aereis liberam. Fundito 
tum in apparatum menstruí tantum, ut liquor materiem penítus 
permanans, superne hanc etiam 2-3 ·centímetrís superet. Ntmc 
obstruito orificium apparatus superius e! inferius. 

e) Biduo peracto aperito tubulum deferentem apparatus, 
moderatoque stillicidium laticis ratione tali, ut in recipíentem sub 
extractione grammatum 500 medícaminís simplícis guttae 6-8 
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defluant, et sí 1000 grammata materiae símplicís fuerínt adhíbita, 
tum guttae 12-16 defluant síngulis horae sexagesímís. Matería 
símplex, dum extractio finita sit, continenter ínfuso líquore obruta 
esto. 

d) Parandís extractis fluídís de latíce ímprimis stillata quan
titas, quae materiae simplicis partium centesimarum 85'/o conve
niens est, seiuncta recipíatur, portionesque laticis tenuiores, quae 
tum sequuntur, evaporandae sunt balneo mariae ad pondus 
singulis casibus destinatum. Solvito tandem resid,pum in vasculo 
recte obturato cum prima portione extracti aeque, ac ad sin
gulos articulos praeceptum reperitur. 

e! Extractio materíae símplicis tum tantum finiatur, si laticis 
stillantis, in portione centimetrorum cubícorum 10 corpus mate
riae agens apta ratione statui ia111 non possit, aut in Iatice stillanti 
qualitaíes 1nateriae peculiares iarn non reperiantur. 

8. Destinatio, quantum insít extracti sicci, peragatur in vasculo 
vítreo tali, quod latere subtili ac fundo piano praedítum est, cuius
que altitudo centimetrorum 2·5, diametrum vero centimetrorum 5, 
atque lamína vítrea cote polita stricte obtegi potest, diciturque 
pyxis exsiccatoria. Ponderato extracíi, qttod exa111inandu1n est 
gramn1ata 2, aut rectius extracti fluidi grammata 5 in hoc vascu
lum stratoque aequabili extenuatum siccato ad gradus caloris 100, 
clum pondus constans evadet. 

9. Statuendae fortuitae inquinationis metallicae causa eva
porato extracti grammata 21 extracti auten1 fluidi gra111111ata 5, 
in vasculo porcellaneo ampliore, dum siccum fial, residuumque 
attente incinerato; postea solvito cínerem centimetrís cubicis 5 
acidi hydrochlorici díluti. Solutionem filtratam pari volumine solutio
nis kalii acetici mixtam, addita aqua hydrosulfurata mutari non licd. 

10. De extractis cum dextríno siccatis quantitas praescríptae 
duplo maior dispensetur. Excepta sunt extractum cannabis 
lndicae, atque extr. scíllae, quorum quantitatem, quae praescripta 
fuerit, triplicem pensare oportet. 

11. Extracta asserventur a luce tuta temperie mediocri, cu
biculo sicco, in vasculo recte obstructo. 

~;- Extractum Aloes. 
Rp.: Pulveris Aloes (V.) 

gran1mata centu1n . . . . . 100 
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Spargito agitans in parvis portignibus 
Aquae destillatae fervidae 

grammatibus mille. . . . . . . . . 1000 
Elapsis ·horis 12 traii~to claram partem laticis per chartam 
emporeticam, atque patena porcellanea evaporato in 
balneo aquae ad spissituclinem mellis, tum effundito 
in stratuni tenue, siccatoque calore lento. Extractum 
siccum redigito in pulverem (V). 

Est pulvis flavus, vel griseo-flavus, odoris peculiaris, saporis 
maxime amari. Tentamen eius ex grammate 1 extracti, cum centi
metris cubicis 10 aquae fervidae confectum clare et sin e residuo 
solubile est. Solutio refrigerata turbida fit quiclem, sed post non
nullas horas iterum clarescit resicluum exiguum minimum prae
bens. Quod iclentitatem eius attinet, examinanclum est ratione 
quae in capite, ubi de Aloe agitur, praescriptum legitur. 

Asservetur attente. 

-l· Extractum Belladonnae. 
(Formula intematio11a/is.) 

Rp: Pulveris foliorum Belladonnae (!V) 

Maclefacta cum 
Spiritus diluti 

gran1111ata quingenta. . 500 

grammatibus ducentis et quinquaginta 250 
exhauriantur lege percolationis ope spiritus diluti. 
Ex latice spirituoso fac ut spiritus evaporet, liquor 
restans filtretur per chartam, ac in balneo aquae 
inspissetur ad spissitudinem syrupi; tum effusum 
in stratum tenue exsiccetur leni calore. Extractum 
siccum contundito. 

Est pulvis subflavo fuscus, vel frustula atro-fusca cohae
rentia. Aqua turbide, spiritu diluto penitus solvi potest. Solu
tio eius aquosa (gramma o·s centimetris cubicis 25 aquae) le
niter calefacta odorem spargit folii belladonnae peculiarem. Fil
trato solutionem hanc aquosam in modicum infundibulum sepa
ratorium, huic affundito aetheris centimetra cubica 10, aliquo
tiesque miscellam conquassato. Liquorem aethereum munda
tum transfundito in tubum probaiorium, additisque centimetris 
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cubicis 10 aquae, guttaque una liquoris ammoniae lO'fo-arum, 
tota conquassato. Liquor aquosus emundatus colore caeruleo-
viridi fluorescit. 

Extractum belladonnae partes centesimas 10'/o humidi 
continere potest. Quamobrem si extracti gramma 1 in pyxide 
exsiccatoria solveris cum spiritus diluti centimetris cubicis 5 
solutioneque prius evaporata residuum siccaveris, dum pondus 
constans efficiatur, lniius pondus ne sit minus, quam gramma o·9. 

Statuitur, quantum insit alealoidorum. Solvito leniter fovens 
extracti gram1nata 4 cu1n centi111etris cubicis aquae in cucurbita 
Erlenmeyeriana, quae capit centimetra cubica 200. Liquori refri
<Yerato affunclito aetheris 12:rammata 80 et liquoris ammoniae 
b ~ 

10': 0-arum centimetra cubica 4. Cucurbitam obturatam quas
sato fortiter el assidue per horae sexagesimas 10. Quaclrante horae 
peracto filtrentur de liquore aethereo emundato grammata l 00 in 
cucurbitam alteram de vitro Jenensi paratam, quae epistomio 
111unita est, ratione tali 1 quae apuci extractu1n chinae praescripta 
legitur. Adiungito tum cucurbitae refrigeratorium Liebigianum, 
evaporatoque liquorem aethereum, dum siccum evadet. ld quod 
remanet, solvito binis vicibus centimetris cubicis 5-5 aethe
ris evaporatoque toties denuo ad siccu111. Residuo refrigerato 
affunclito aetherem cum centimetris cubicis 30 aquae satu
ratum, atque acidi hydrochlorici decinormalis centimetra cub;ca 
10, residuoque soluto instilla latici indicantem aliquot guttas 
solutionis eosini, denique centimetra cubica 90 aquae. Cucurbi
tam obstructam conquassato semel, peractisque horae sexagesimis 
5 instillato latici, cucurbitam identidem fortiter conquassans, 
lixiviae natrii decinormalis tantum, ut latex aquosus colorem 
iuste pallide rosaceum induat. Differentia numerorum: pensati 
acidi hydrochlorici decinormalis, atque ad retitrandum consumptae 
lixiviae decinormalis, multiplicata cum o·0289 exhibet quantita
tem alcaloidorum, quae grammatibus 3 extracti continentur. 
Quantitas alcaloidorum ad partes 100 pensatas computata, item 
et quantum humidi insit in extracto, notandum est in recepta; 
culum, quo extractum conditur. 

Ex liquore, qui post destinationem quantitatis alcaloidorum 
in cucurbita priore supererit, mensuranda sunt centimetra cubica 
5, atque patella porcellanea evaporentur ad siccum ;· residuo 
addito aliquot guttas acidi nitrici fumantis iterumque reddito 
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siccum in balneo mariae, Residuum' adhuc tepens per non
nullas guttas lixiviae kalii spirituosae co.lorem caeruleo-violaceum 
indui oportet. 

Servetur attente, atque siccum. 
Doses maximae singulae: gramma o·03, 
Dosis ma'xima in diem: gramma 0·10. 

+· Extractum Belladonnae cum Dextrino exsiccatum. 

Rp: Extractum Belladonnae (form. intern.) 
grammata quinquaginta . . 50 

Solvito balneo aquae in patena porcellanea cum 
Spiritus diluti 

grarnrnatibus centun1 . . . . . . . . 100 
Solutionem evaporato miscens cum tanta copia dextrini 

ad gradus 100° exsiccati, dum spissitas syrupi efficiatur, 
et ut computata extracti pondcrati quantitas alcaloidorum, 
item et humidi in eo tantum sit, ut extractum siccum paratum 
in partibus ponderatis l 00 alcaloidorum partem ponde
ratam 1 contineat. Effundatur miscclla in stratum tenue 

' fiatque siccum leni calore. Extractum siccum attente con-
terendum est in pulverem subtilem (V). 

Pulvis griseo-fuscus, aqua turbide, spiri!u diluto tantum 
ex parte solubilis. Solutio eius aquosa (extracti gramma 1 solutum 
grammatibus 25 aquae) exhibeat reactionem, quae apud extractum 
folii belladonnae notata exstat. 

Solvito extracti grammata 8 leniter fovens cum centimetris 
cubicis 16 aquae in cucurbita Erlenmayeriana, quae capit centi
metra cubica 200. Latici refrigerato affundito aetheris rrrammata 

b 

80, atque liquoris ammoniae 10°/0 -arum centimetra cubica 4. 
Cucurbita obstructa quassato laticem assidue et fortiter. Cete
roquin autem peragito aeque, ac in destinatione quantitativa 
alcaloidorum extracti foliorum belladonnae praecepta inveniuntur: 
ad saturationem acidi hydrochlorici decinormalis 1·s-s·o centi
mett:a. cubica lixiviae decinormalis natrii sunt consumenda. Opus 
est 1g1tur, ut extractum alcaloidorum 0·91 --1'06 partes centesi
mas habeat. 

Quodsi extractum belladonnac foliomm ordinatum fuerit ill 
so/11tio11ibus, pilulis, pulveribus, atque suppositorüs semper mm 
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dextri110 exsiccatum, idque duplum quantitatis, quae praesa'ibitur 
dispensato; in conficiendis unguentis atque emplastris praepa
rato altero: Extracto BelladonTLae F. !., utendum est, quantitatt 
praescripta. 

Servetur attente et maxime siccum. 
Doses maximae singulae sine dextrino computatae gramma o·03. 
Dosis maxima in diem sine dextrino computata gramma 0·10. 

Extractum Calumbae. 

Rp: Pulveris radicis Calumbae (IV) 
grammata ducenta . . . . . . . . . 200 

Conficito extractum siccum sine dextrino ratione tali 
quae apud extractum colocynthidis praescripta reperitur. 
Extractum in stratum tenue effusum, atque calore leni 
exsiccatum conterito in pulverem (V). 

Est pulvis coloris subflavo-fusci, saporis amari. Spiritu 
diluto facile, atque sine residuo solvi potest. 

~!~ Extractum Cannabis indicae. 

Rp: Cannabis indicae pulveratae (111) 
grammata ducenta . . . . . . . . . 200 

Paretur extractum cum spiritu concentrato ratione pari, 
quae apud extractum colocynthidis praescripta reperitur, 
sed extracto spisso addatur dextrini pulverati ad gradus 
100° exsiccati tanta copia, ut ,ín extracto parato bis tantum 
dextrini sit, quam extracti sicci. Extensum in stratum tenue 
siccetur leni colore, postea redigito in pulverem (IV). 

Pulvis grossus subviride-fuscus, odoris acris. Spiritu ac 
aethere ex parte solvitur. 

Partibus 3 extracti cum dextrino exsiccati inest extracti 
cannabis lnclicae sicci pars 1. 

Servetur attente. 
Doses maximae singulae sin e dextrino computatae gramma o·os. 
Dosis maxima in diem sin e dextrino computa ta gramm a 0·1 s. 
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Extractum Cascarae Sagradae fluidum. 
Rp: Pulveris Cascarae Sagradae (V) 

gra111n1ata quingenta 
Pulveris Liquiritiae (lvr 

500 

gran11nata quinquaginta 
Magnesii oxydati (V) 

gran1111ata viginti quinque 
Percribranclo mixta humectentur cum • 
Spiritus concentrati 

50 

25 

atque 
gran11natibus centun1 et quinquaginta . 150 

Aquae destillatae 
grammatibus centum et quinquaginta . 150 

postea exhanriantur lege percolandi cum liquore 
eiusclem compositionis. Laticis stillantis portionem 
priman1, quae efficit gra111111ata 425, excipito seorsin1 
extractumque, quocl sequitur, ac magis tenue est excep-
tum evaporato acl grammaia 50. lel quocl remanet, solvito 
Tincturae Aurantií pro syrupo 

gra1nn1atibus viginti quinque. . . . • 25 
atque 
portione prin1a extracti gra111matu111 425 1 quan1 prius 
n1en1oravin1 us. 

Liquorem per seclimentationem emundatum !iltrato per 
chartam in operculato infudibulo. 

Elatum in stratum tenue est liquor spissus, coloris rnbeo-fusci, 
gLtstatus saporis subclulcis, postea paulum subamari. Poncius speci
ficum l '046 - 1 ·054. Partes ponderatae 100 extracti fluidi certe con
tineant partes ponderatas 25 extracti sicci. Quamobrem tentamen 
eius grammatum 5 exsiccatum, dum ponclus constans evadet 
in pyxide exsiccatoria, certe exhibeat residuum ponderis gram
matum 1'25. Solvito resiclui gramma 0·1 in minore infun
dibulo separatorio cum centimetris cubicis 5 aquae. Liquori 
affundito centimetra cubica 5 aetheris, liquoremque conquassato 
per horae momentum, postea infunclito aetherem emundatum 
in tubum probatorium, quo iam prius centimetrum cubicum 1 
aquae, et centi metrum cubicum 1 liquoris ammoniae 10'1,-arum 
fudisti. Post conquassationem liquorem ammoniatum colore laete 
ceraseo-rubeo tingi oportet. 

Extractum Cascarae Sagradae siccum. 

·Rp: Pulveris Cascarae Sagradae (V) 
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grammata ducenta . . . . . . . . . 200 
madefac 111ixtura1n 
Spiritus diluti 

grammatibus quinquaginta. . . . . . 50 
atque 
Aquae desti!!atae 

grammatibus quinquaginta . . . . . 50 
parata. Postea exhaurito lege percolandi liquoris ope 
eiusdem consistentiae. Extractum sedimenta.tum atque per 
chartam !iltratum evaporato in balneo mariae ad spissi
ludinem mellis, atque in stratum tenue effusum exsiccato 
leni calore. Extractum siccum conterito in pulverem. 

Est pulvis grossus, colore atro-fuscus, sapore pera111arus. 
Extracti pars ponderata l partibus poncleratis 10 aquae turbicle 
solvitur, sec! admixtis partibus pensatis 10 spiritus cliluti solutio 
turbida fit dara. 

Tentamen grammatis 0·1 examinetur aeque, ac apuci extractum 
sagradae fluidum praecriptum reperimus. 

Extracium Chinae fluidum. 

Rp: Pulveris corticis Chinae (V) 
gran1mata quingenta . . . . . . . . 

n1acerato per die111 crebrius agitans in liquore, qui ex: 
Spiritus diluti 

gra1n1natibus mille et quingentis 
Acidi hydrochlorici diluti 

grammatibus quadraginta 
Glycerini 

grammatibus quinquaginta 
paratus est; postea transfundito mixturam in apparatum 
percolatorium, exhauritoque legibus percolandi ope 
Aquae destillatae. 

Extractum tenue evaporato balneo mariae in patena 
porcellanea ad pondus 

grammatum quadringentorum et quin
quaginta . . . . . . . . . . . . 

500 

1500 

40 

50 

450 



114* 

denique addito latici refrigerato 
Spiritus concentrati 

grammata quinquaginla . . . . . . 50 
Est liquor spissus, limpidus atque perlucidus, coloris in 

slralum lertue elalus si fuerit, rubeo-fusci, saporis peramari el 
adslringentis. Pondus speci!icu'm 1 ·130-1 ·160. Cénlimelrum 
cubicum 1 extracti tolum solvitur centimelri_s cubicis 9 aquae 
destillatae. Solutio poslerius lurbatur, sed per nonnullas guttas acidi 
hydrochlorici diluti rursus fit clara. Quodsi hanc solutionem 
conmiscueris cum centimelro cubico 1 • solulionis kalii acetici, 
ium in ea reclditur praecipitatum floccosum, coloris carnei. Readio 
extracti es 1 add a. 

Parles pensatae exlracti 100 contineant parles pensatas sal
tem 4 alcaloidorum chinae, quod, num ita se habeat, sic tibi 
examinandum est: 

Pensalo extracti grammata 4 in cucurbitam Erlenmayerianam, 
quae capil centimetra cubica 200, affundilo aquae centimelra 
cubica 10, gramm a la 20 chloroformii, grammata 60 aetheris, 
atque lixiviae nalrii decinormalis centimetra cubica 5. ln celeris 
procedalur ita, ul hoc apud extractum chinae siccum praescrip
tum est. Ad neulralisationem alcaloidorum, quae evaporato fillralo 
grammalum 60 supererunl acidi hydrochlorici decinormalis centi
melra cubica saltem 3·9 opus suni. 

Liquoris spirituosi, qui slalutione hac peracta reliquum erit, 
sumito centimelra cubica 20, chininumqne adesse, delerminalo 
aeque, ac in cortice chinae. 

Extractum Chinae siccum. 
Rp.: Pulveris corticis Chinae (V) 

gran1n1ata quingenta . . . . 
perhumectato 
Spiritus dil uti 

500·0 

grammatibus lrecentis . . . . . . 300·0 
Exlrahe lege percolandi ope spiritus cliluli, extractumque 

dilulum spirituosum, evaporalo bal11eo aquae ad spissitu
dinem mellis, dein effundito in slralum tenue et exsiccalo 
leni calore. Exlraclum siccum redigilo in pulverem (IV.) 

Est pulvis grossus, fusco-rubeus, saporis adslringenlis, qui 
corticem chinae olet. Spiritu diluto plane solvitur. 

-------------------·- --

Proba grammatis O·l in tubulo exploratorio sicco provide 
aesluata primum liquescit, dein vaporem rubeum evolvit, qui in 
partibus subfrigidis tubuli in liquorem violaceo-rubeum condensatur. 

Oramma 0·1 huius extracti in centimelris cubicis 5 aquae 
solutum, si solutionem una-alterave gutta acidi hydrochlorici 
acidulam reddideris, addito solutionis kalii acetici centimetro cubico 
uno praecipitatum floccosum coloris carnei deponet. 

Partes ponderatae 100 extracti corticis chinae, de alkaloidis 
genuinis corticis chinae saltem partes 12 habeanl, quod ratione 
hac tibi persuade. 

Extracti plane contriti grammala 1 ·25 ponderato in cucur
bitam vitream Erlenmeyerianam, quae capit cenlimelra cubica 200. 
Affundito aetheris grammala 50, chloroformii grammala 25, nalrii 
hydrooxydali quinquies normalis centimelra cubica 5, el aquae 
centimetra cubica 10. Cucurbita probe oblurata miscellam agilans 
assidue ac fortiter per sexagesimas horae 15, lum seponito. 
Elapsa semihora fillralo liquoris aetherei mundati grammala 60 
in alteram cucurbitam Erlenmeyerianam, in infundibulo tecto per 
charlam bibulam emporeticam diametri 10 cenlimelrorum, in cuius 
apicem eliam particulam gossypii posuistL Adiungilo nunc cucur
bitae apparalum refrigeralorium rationis Liebigianae, evaporatoque 
liquorem ad siccilalem. ln cucurbitam etiamtum calidam infunde 
aetheris centimetra cubica 5, et liquorem caule evaporalo, ut sic
cum evadat. 

Residuum refrigeralum crystallinum lurido-flavum solve 
spiritus concentrati centimelris cubicis 30, adde indicatorem unam
alteramve guttam solutionis lacmoidi, guttatimque acidi hydro
chlorici decinorma!is lanlum, quantum colorem solulionis viri
dem ipsum fusco-rubrum reddit. 

Acidi hydrochlorici decinormalis cenlimetra cubica saltem 
3·9 suni consumenda. 

Solutionis spirituosae, quae post definitam deslinalionem hic 
supererit, sumito cenlimetra cubica 20 chininumque adesse sic 
slaluendum, uti de cortice chinae scriplum reperitur. 

-!- Extractum Colocynthidis. 
Rp: fructus Colocynthidis seminibus privati (III) 

grammala ducenla . . . . . . 200 
35 
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Macerato in vasculo recte obstructo crebrius agitans 
per diem 
Spiritus diluti 

grammatibus mille. . . . . . . . 100() 
postea exprimito, residuoque iterum affundens 
Spiritus diluti 

grammata mill~ . 
peractis haris 12 exprimito. 

. 100() 

Extracta tenuia filtrato per chartam, evaporatisque bnlneo 
mariae ad mellis spissitudinem in patena porcellanea pen
sata atque tentaminis grammatum ·2 extracti spissi refrige
rati statuendum est, quantum habeat extracti sicci. De hac 
summa computato, quantum contineat extractum pen~a.tum 
spissum extracti sicci, huicque adde tantundem dextnm ad 
uradus ca!oris 100 exsiccati, ut extractum paratum lantum 
dextrini habeat, quantum extracti colocynthidis sicci. 

Elatum in stratum tenue fac ut leni calore siccetur postea 
redigatur in pulverem (V.). . . . 

Pulvis flavus saporis peramari. Aqua et sp1ntu d1luto tan
tum ex parte solubilis. Conterito extracti gramma O·OJ cum 
centimetris cubicis 2 acidi acetici concentrati. 

fundito Iaticis partem claram in tubum probatorium, eique 
instillato unicam guttam solutionis ferri sesquichlorati, atqu.e 
submittito stratum acidi sulfurici concentráti centimetrorum cub1-
corum 2; in superficie contermina, qua se ~iquores tan?unt, 
posl nonnullas horae sexagesimas exoriatur orb1s Iaete carmmeo
rubens. 

Extracti dextrinati partes ponderatae 2 habeant extracti 
colocynthidis sicci partem 1. 

Asservetur attente. 
Computati in extractum sin e dextrino sínt: 

Doses maximae singulae gramma ()·05. 
Dosis maxima in diem gramma 0'15. 

Extractum Condurango fluidum. 

Rp: Pulveris corticis Condurango (V) 
grammata quingenta . . . . . . 50() 
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Conficito ex iis extracti fluidi grammata 500, tali modo, 
qui apud extractum Kolae praeceptus Iegitur. 

Liquor rubeo-fuscus, odoris peculiaris, saporis subamari. 
Pondus specificum 1·01s-1·02s. 

So!utio extracti aquosa (1 : 10) per chartam filtrata, coquendo 
turbatur, refrigerata autem rursus fit clara. ln solutione emun
data per unam-alteramve guttam solutionis tannini subito efficitur 
praecipitatum copiosum. 

Extractum Cubebae. 
Rp: Pulveris fructus Cubebae (IV) 

grammata ducenta . . . . . . . . . 200 
exhaurito secundum leges percolationis per Iiquorem, 
quem ex pari pondere 
Aetheris 
atque 
Spiritus concentrati 
paravisti. Laticem sedimentatione emundatum el per char
tam filtratum fac evaporare balneo aquae ad spissitudinem 
extracti fluidi. 

Est liquor coloris squalide-viridis, saporis atque odoris cube
bacei. ln mixtura facta ex pari pondere spiritus atque aetheris 
prorsus solvitur. Outta una extracti contrita in Iamina porcellanea 
cum gutta acidi sulfurici concentrati colore sanguineo tingitur. 

Asservetur in Iagoena coloris atri, recte obturatum. 

Extractum filicis maris. 
Rp: Pulveris rhizomatis Filicis maris (V) 

grammata quingenta . 
Exhauriantur ·lege percolandi, cum 
Aethere 

500 

Fac ut extractum aethereum in vasculo probe obstructo per bi
duum subsidat, postea filtrato per chartam infundibulo oper
culato. De liquore filtrato aether evaporandus balneo mariae, 
el qui restat latex spissus fovendus est tamdiu, donec odor 
aetheris percipitur. 

35* 
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Extractum subspissum, odoris peculiaris, saporis subamari, 
conditionarii, coloris prasino-fusci. Aqua nullo modo, spiritu ex 
parte, aethere autem totum solubile. 

Quodsi extracti huius gramma 0·25 solveris centimetris 
cubicis 2 aetheris, solutumque aquae calcis centimetris cubicis 
10 fortiter conquassaveris, in liquore per chartam madidam fil
trato per nonnullas guttas acidi hyCfrochlorici diluti praecipita
tum redditur copiosum et album. 

Extracto asservando sedimentum fit, in quo, si ope mi
croscopii examinaveris, granula amyli nullo modo appareant. 

Extracto in usum destinato sedime'ntum hoc continuam per 
agitationem disiiciendum est. 

Asservetur in lagoena coloris atri, recte obstructum. 
Dosis maxima in diem grammata 10·0. 

Extractum Oentianae. 

Rp.: Radi.cis Gentianae minutae 
grammata mille . . . . 1000 

Macerato per diem crebrius agitans 
Aquae destillatae 

grammatibus quinque milibus. . . . 5000 
postea exprimito, residuoque iterum affundito 
Aquae destillatae 

grammata tria milia . . . . . . . . 3000 
Peractis horis 12 rursus exprimatur extractaquae tenuia fac 

ut evaporent balneo aquae, dum pondus absolvat 
grammata duo milia . . . . . . . . 2000 

Laticem frigefactum fundito ín vasculum rec!e obstructum 
additoque in parvis portionibus 
Spiritus concentrati 

grammata mille . . . . . . . . . 1000 
Post biduum laticem darum transmittito per chartam, balneoque 

mariae evaporato adeo, ut extracti spissi partes 100 extracti 
sicci partes ponderatas 75-85 habeant. 

Extractum spissum, quod in strato tenui colore est rubeo
fusco, sapore maxime amaro, odorem habet peculiarem. Aqua 
turbide solvitur. 

Rp.: 
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Extractum Hydrastis fluidum. 
Pulveris rhizomatis Hydrastis (V.) 

grammata mille . . ..... 1000 
Madefiant 
Spiritus diluti 

grammatibus quingentis . , . . . . 
~xhauri.ant.ur secundum leges percolationis ope spi
ntus d1lut1. Portionem primam laticis, quae efficit 
grammata 850 excipito solam; quodque autem sub
sequitur extractum tenue fac ut evaporet, dum resi
duum pondo grammatum 150 sit. Residuum refrigera
tum solvito 
Spiritus concentratissimi 

500 

grammatibus quinquaginta . . . . . 50 
atque in portione grammatum 850, quae prius memorata s unt. 
Extractum sedimentatione emundatum filtrato per chartam 
in operto infundibulo. . 
Est liquor spissus, sapore subamaro odore narcotico 

qui luce transgressus colorem offert rubeo-fu~cum. Vicies maior~ 
quantitate spiritus dilutum solutionem praebet claram, laete 
flavam. Pondus specificum 0·970-0'985. Pondera 100 exlfacti 
fluidi contineant pondera 20 saltem extracti sicci; idcirco tentamen 
grammatum 5 in pyxide exsiccatoria ad pondus constans sic
catum, praebeat residui gramma saltem 1. 

Extracti guttae 5 elatae in patella vitrea horologii addita 
gutta unica acidi nitrici diluti praecipitatum reddunt cryst~llinum. 

Partes ponderatae 100 extracti habeant non minus, quam 2 
partes hydrastini, quod adesse, tibi sic persuade: 

Pens~to extracti grammata 12 in curcubitam Erlenmeyerianam, 
quae centtmetra cubica 100 capit, huic affundito centimetra 
cubica 20 aquae; tum fac ut evaporet liquor ad partem tertiam vo
luminis. Latici etiamtum tepenti addito acidi hydrochlorici ctiluti 
centimet:a cu~ica 2, et refrigerato aquae destillatae tanta copia, ut pon
dus lahc1s stncte adaequet grammatibus 20. Spargito in cucurbitam 
pulveris talci gramma o·s laticemque conquassatum filtrato per 
chartam rugis plicatam minorem. Tunc ponderato filtrati limpidi 
gramm~ta 10 (quae respondent grammatibus ö extracti) in 
cucurb1tam alteram Erlenmeyerianam, capacem centimetrorum 
cubicorum 150. ln cucurbitam hanc pensato aetheris grammata 30 
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Jiquoris ammoniae 10'/o-arum centimetra cubica 5, cucurbitamque 
recte obstructam quassato fortiter per horae sexagesimas 5, postea 
addito aetheris petrolei grammata 30 mixturam denuo semel con
quassans. Liquoris aethereiemundati filtrato nulla mora interposita 
grammata 50 (adaequata grammatibus 5 extracti) ín cucurbitam 
minorem epistomio vitreo munitam, prius pensatam, ratione tali, 
quae ad extractum chinae praecepta Jegitur. Fac ut evaporet 
filtratum ad residuum grammatum 10-11, deinceps cucur
bitam obstructam seponito in frigidum. Elapsis horis 3 attente 
decanthans Jiquorem qui supra crystallos est, eluito cucurbitam 
una vice aetheris petrolei grammatibus 2-3, postea siccato 
crystallos ad gradus caloris 100°, dum pondus constans evadat. 
Pondus residui sit saltem grammatis O·J. Solvito crystallorum 
pallide-flavescentium gramma 0·02 cum centimetris cubicis 10 
aquae aliquot guttis acidi sulfurici diluti acidulatae. Solutis 
addito kalii hypermanganici decinormalis guttas 2, quassatoque 
dum solutio decolor fial. Liquorem post nonnullas sexagesimas 
horae colore subcaeruleo fluorescere oportet. 

-;~ Extractum Hyó-scyami. 

(Formula i11temationalis.) 

Rp.: Pulveris foliorum Hyoscyami (IV.) 
grammata quingenta . . . . . . . 500 

Conficito extractum pari modo, ut hoc in extracto bel
Jadonnae praescriptum invenitur. 
Est pulvis grossus, colere subflavo-fusco, sive frustula 

atro-fusca cohaerentia. Aqua tantum turbide, spiritu diluto prorsus 
solvitur. Solutio eius aquosa (extracti gramma 0·5, aquae cenii
metra cubica 25) tepefacta odorem halat folii hyoscyami, el si so
lutionem hanc examinaveris pari ratione ac solutionem aquosam folii 
belladonnae, solutio illius adiecto liquore ammoniae non fluorescit. 

Extractum hyoscyami potest partes centesimas decem (10'/o) 
humidi continere; quodsi ergo extracti gramma 1 siccum rede
ueris quo modo hoc extracto folii belladonnae scriptum repe-
"' ' ritur, pondus residui sicci sit saltem grammatis o·g. 

Solvito extracti gramma 0·75 ín laguncula medicamentaria 
cum centimetris cubicis 5 aquae, solutis mensurato aetheris 

centimetra cubica 15, atque calcii carbonici gramma Q·3. Lagun
culam obstructam guassato fortiter per sexagesimas horae 5, tunc 
spargito insuper natrii sulfurici dilapsi grammata tria, quassa
toque miscellam denuo. Peractis horae sexagesimis 10 mensurato 
liquoris clarefacti aetherei centimetra cubica 5 in patellam 
porcellaneam; huic addito centimetra cubica 3 aquae, ac pa
tella balneo mariae superposita fac ut aether leniter calefactus abeat. 
Liquorem aquosum colato per exiguum flocculum gossypii ín 
pate!lam alteram et inde siccum redige. Denique instillato in resi
duum unam-alteramve guttam acidi nitrici fumantis et evaporato 
iterum, dum siccum fial. Residuum adhuc calidum addita una
alterave gutta lixiviae spirituosae kalii colorem caeruleo-violaceurn 
induit. 

Liquoris aetherei portio altera surnatur, · quae ín patellam 
alteram pensata est, capiens centimetra cubica 5, huic addito 
acidi sulfurici diluti guttam 1 atque aquae centimetra cubica 3. 
Aethere evaporato filtretur liquor residuus per flocculum gos
ypii prior" m in tubum probatorium. ln hac solutione filtrata per 
guttam unam solutionis iodi cum kalio ioclato reddatur praeci
pitaturn fusco-rubrum, posterius nigrescens. 

Asservetur attente atgue siccum. 
Doses maximae singulae: grarnma 0·10. 
Dosis maxima in diem : gramma 0·3o. 

-l~ Extractum Hyoscyami cum Dextrino exsiccatum. 

Rp.: Extracti Hyoscyami foliorurn (Form. int.) 
grammata viginti quinque . . 25 

solvito in patena porcellanea 
Spiritus diluti 

grarnmatibus quinquaginta 
Fac ut evaporet solutio agitata cum 
Pulveris Dextrini exsiccati 

50 

gramrnatibus viginti tribus . . . . 23 
clum spissitatem mellis reddet, deinceps effundito in 
stratum terme, atque exsiccato calore leni. Extractum 
siccum redigito ín pulverem. (V.) 

Est pulvis subflavo-fuscus, humidum avide attrahens 
aqua ac spiritu diluto tanturn ex parte solubilis. Jdentitas 
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eius, quantumque contineat alcaloidorum, examinetur aeque, ac 
extractum folio1 um hyosciami, sed ad quodvis tentamen duplex 
q uantitas extracti sumenda est. 

ln dispensando extracto hyoscyami f. 1. atque extracto 
hyoscyami cum dextrino eaedem normae valebunt, quas ad ex
tractum belladonnae cum dextrino praecepimus. 

Asservetur attente, maxime siccum. 
ln extractum sine dextrino computatae 

doses maximae singulae: gramma 0·10. 
dosis maxima in diem: gramma 0·30. 

+· Extractum Kolae fluidum. 

Rp.: Pulveris seminum Kolae (V) 
grammata quingenta . 

Madefacito cum 
Glycerini 

500 

grammatibus quinquaginta . . . . . 50 
Spiritus concentrati 

grammatibus centum e! viginti quinque 125 
Aquae destillatae 

grammatibus centum e! vigin!i quinque 125 
Postea exhaurito lege percolandi ope liquoris, qui 
Spiritus concentrati 
e! 
Aquae destillatae 

pari pondere conficitur. 
Laticis s!illantis portionem primam grammatum 425 
excipito seorsim, extractumqe quod subsequitur magis 
tenue exceptum evaporet ad pondus grammatum 50. 
Residuum refrigeratum solvito. 
Spirltus concentratissimi 

grammatibus viginti quinque . . . . 25 
el priore extracti portione grammatum 425. 
fac extractum subsidat clarumque filtrato in operculato 
infundibulo per chartam. 
Est liquor spissus subrubide-fuscus semen kolae olens, 

saporis acerbi atque amari. Pondus specificum 1 ·035-1 '045. Pari 
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volumine aquae mixtus valde turbatur, sed addito pari volumine 
spiritus liquor ím bidus iterum clarus redditur. Solutio extracti 
aquosa (1 : 1000) per unicam guttam solutionis ferri sesqui
chlorati colorem ducit immunde viridem. 

Partes ponderatae 100 extracti habeant coffeini partem 1 sal
tem ponderatam, quod ra!ione, quae subsequitur evincendum est. 

Pensato extracti grammata 12 in cucurbitam Erlenmeyerianam, 
cuius amplitudo sit centimetrorum cubicorum 100, et fac ut eva
porent ad partem tertiam voluminis. Residuo refrigerato addantur 
in parvis portionibus centimetra cubica 10 aquae, grammata 60 
chloroformii, atque liquoris ammoniae 10%-arum centimetra 
cubica 3. Cucurbitam obstructam conquassato per semihoram 
assidue e! fortiter. Semihora peracta abstrahito ope pipettae de 
~rato chloroformico inferiore limpido grammata 50 in cucurbitam 
alteram Erlenmayerianam tali ratione, ut hoc ad extractum 
chinae siccum praeceptum legitur. Tum admisceto liquori chloro
formico centimetra cubica 20 acidi hydrochlorici 1/, 0/,-arum, atque 
fac ut chloroformium evaporet. Solutionem aquoso-~cidam filtrato 
ín maius infundibulum separatorium cylindricum, eluito cucur
bitam atque filtrum quaternis vicibus cum centimetris cubicis 20, aut 
potius 15, 10 et 5 centimetris chloroformii. Solutio chloroformica 
filtranda est in cucurbitam prius pensatam, cui adiungito refrigera
torium Liebigianum, evaporetque solutio, dum siccum fial. Poncius 
residui albi, crystallini, quod in . cucurbita restat, exsiccatum ad 
gradus caloris 100, dum pondus constans efficiatur, ne sit minus, 
quam gramma 0·1. 

ldentitas residui examinetur aeque, ac de coffeino exami
nando praescriptum legitur. 

Extractum liquiritiae. 
Rp: Radicis Liquiritiae (11) 

grammata mille . . . . . . . . . . 100 
crebrius agitans macerato per diem 
Aquae destillatae 

grammatibus quatuor milibus . 4000 
tum exprimito prelo, residuoque iterum affundito 
Aquae destillatae 

grammata duo milia . 2000 
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Peractis horis 6 rursus subiicito prelis extractaque 
.evaporent balneo maríae, dum habeant pondus 

grammatum duo milíum . . . . . . 2000 
Liquorem refrigeratum seponíto ín vasculum obstruc-
tum admíscetoque portioníbus factis 
Spiritus concentrati 

grammata mille . . . . . . . . . . 1000 
Post bíduum filtrato liquorem clarum per chartam, 
evaporatoque adeo, ut partes ponderatae 100 extracti 
paratí contíneant extracti sicci partes 60'-65. 

Elatum ín stratum tenue offert extractum liquorem spíssum, 
cuius color subflavo-fuscus, sapor vero maxime dukis est. Aqua 
(1: 10) paene prorsus solvitur, et ín solutione aquosa, quae 
filtrata exstat, per aliquot guttas acidi hydrochloríci praecipitatum 
effícitur abundans, floccosum. Praecipitatum hoc, collectum ín 
filtro, addito liquore .ammoníae lO'fo-arum, facile atque totum 
solvitur. 

Asservetur sterílisatum ín lagoenís mínoríbus. 

Rp: Succi ex 
l 

addíto 

Extractum malatis ferri. 
Extracfwll Pomi jerratum. 

Pomis acidulis maturis expressi 
grammata mille . . 

ferri pulverati 

.. 1000 

20 grammata vigíntí . . . 
mixta haec calefiant in balneo mariae, dum 
gasis cessaverit, deínceps díluito 

evolutio 

Aquae destillatae 
grammatíbus quingentis . . . . 500 

postea laticem etiamtum calidum colato per pannum, atque 
sedímentationís causa seponito ín frigídum. 

Post bíduum emundatum líquorem filtrato per chartam atque 
fac ut evaporet ín balneo aquae ad spissitudinem mellis. 

Extractum sit colore nigro ín strato tenui si.tbviríde fuscum, 
saporis adstríngentis quidem, sed non acerbi. Aqua paene totum 
solvitur. Solutío eius aquosa, per nonnullas guttas acidi hydrocloríci 
acidula facta addita una-alterave gutta solutionís kalii ferricyanati, 
itemque kalii ferrocyanati, colorem ducet caeruleo-viridem. 

' 
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Partes 100 extracti pomi ferrati salte'm partes 3 ponde
ratas ferri contineant, quod tibi persuade, uti sequitur: 

Pensato extracti grammata 2 in ollulam porcellaneam 
ampliorem, evaporentque ín balneo aquae dum siccum fial. Resi
duum attente incinerandum, cineremque, postquam 5-6 guttis 
acidi nitrici concentrati humectavisti rursusque exsiccavisti, iterum 
candefac. Cínerem refrigeratum solvito caute calefaciens centi
metrís cubicis 5 acidi hydrochlorici concentrati, solutumque 
una cum aqua ad ablotionem ollulae consumpta, ínfundito in 
ollulam ampliorem epistomio vitreo munitam. Tum addito solutioni 
centimetra cubica 50 aquae, deinceps portionibus factis kalii bicarbo
nici grammata 2, solutioneque eius peracta, kalii iodati grammata 4. 
Conquassato nunc cucurbitam aliquoties, et sí effervescentia fortis 
cessaverit, obturato cucurbitam seponens quietam ad momenta 
horae 20. Ut decoloretur iodum quod secretum est, consumantur 
centimetra cubica saltem JO·S solutionis natrii thiosulfuríci deci
normalis. 

Numerum destinatum, quantum ferri extractum habeat, 
notato in receptaculuni, quo extractum conclitur. 

Extractum nucis vomicae. 
Extractum Stryclwi. 

(Formula i11tematio11alis.) 

Rp: Pulveris nucis vomicae (VI) 
gramn1ata quingenta . . 

Humectato 
Spiritus diluti 

... 500 

grammatibus ducentis el quinquaginta 250 
Exhaurito secundum leges percolationis cum spiritu diluto. 

Latex spirituosus per sedimentationem emendatus item et 
co!atus evaporet ín balneo aquae ad quartam (t.·„) partem 
ponderis proprii, postea refrigeratum filtrato per chartam 
madidam. Tum perge filtratum porra evaporare in balneo 
aquae, dum fial spissitudinis syrupi, interdum agitato 
liquorem atque guttulas olei, quae initio etiamtum secernuntur, 
attente removeto ope segmentorum chartae emporeticae. 
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' 

Postremo siccato extractum ín stratum tenue effusum leni 
calore. Extractum siccum ín pulverem redactum condito 
ín vasculum recte obstructum. 

ln tentamine extracti, quod est grammatum 2, destinetur 
quantum habeat humidi, sicut hoc articulo, de extracto 
belladonnae F. I. praeceptum legitur; in tentamine vero 
altero statuendum, quantum contineat alcaloidorum, inita 
ratione, quae subsequitur: Pensato extracti grammata 
1 ·25 ín cucurbitam Erlenmeyerianam, capacem grammatum 
200, solvitoque leniter calefaciens cum 10 centimetris cubicis. 
Liquori refrigerato affundito aetheris grammata 50, chloro
formii grammata 25, atqu~ iiquoris ammoniae 1 O°/o-arum 
centimetra cubica 3. Cucurbitam obstructam conquassato 
assidue et fortiter per quadrantem horae, tunc seponito. De 
Jatice aethereo chloroformico per quadrantem sedimentatione 
emundato, filtrato nunc grammata 60 (quod adaequal 
gramma 1 extracti) ín cucurbilam alteram, de vitro lenensi 
factam, quae capax est centimetrorum cubicorum 200, 
ceterum perge modo tali, uti apud extractum ehinae 
corlicis scriptum reperitur. Adiungito nunc cucurbitae 
refrigeratorium Liebigianum, et fac ut evaporet iiquor ad 
siccum. Cetera peragenda sunt aeque ae ín definitione 
quanlitatis alcaloidorum, quae ín extracto belladonnae F. l. 
reperiuntur, praescriptum occurrit. Differentia, quam exhibent 
numeri centimetrorum cubicorum, acidi hydrochlorici deci-
normalis mensurati, atque solutionis ad retitrandum con
sumptae natrii hydrooxydati decinormalis, differentia haec 
multiplicata cum: 3·64 offert quiihtitatem centesimarum 
alcaloidorum, quae ín extracto continebantur. 

Exinde admisceto extracto ponderato triturans ín morta
rio sicco dextrini subtiliter pulverati atque ad gradus calo
ris 100 exsiccati tantum, ut computans extractum ponderatum 
quantum contineat humoris atque alcaloidorum, partes 
ponderatae 100 extracti sicci partes ponderatas 16 alcaloi
dorum contineant. 

Est pulvis coloris griseo-subfusce flavi, saporis peramari. 
Aqua turbide solvitur. Quodsi extrac!i gramma o·J solveris centi
metris cubicis 3 aquae, addita unica gutta acidi sulfurici diluti 
solutaque evaporaveris balneo mariae, residuum hoc induitur 
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colore violaceo-rubeo. Coloratio haec evanescit quidem per aliquot 
guttas aquae, sed aqua denuo evaporata iterum apparet. . 

Quodsi ín tentamine extracti grammatum 1 ·25 quanütatem 
alcaloidorum ratione, quam supra memoravimus destinaveris, ad 
saturationem solutionis alcaloidorum hydrochloricae centimetra 
cubica 5·5 _5·7 natrii hydrooxydati decinormalis soluti sunt con-
sumenda. 

Solutionis aethereo-chloroformeae, quae ex destinatione 
alcaloidorum supererit, tentamina singillatim grammatum 5-5 redi
rrito evaporando sicca in patellis porcellaneis. Residuo alteri 
Jam sicco instillato 2-3 guttas acidi sulfurici, fragmentumque 
kalii bichromici. Sí frustulum ultro-citroque moveris striae coloris 
squalide violaceo caeruleae apparent. Residuum vero siccum tenta
minis alterius additis aliquot guttis acidi nitrid concentrati colore 
satwuineo-rubenti tingitur. 

"' Asservetur attente vasculo recte obstructo, maxime siccum. 
Doses 1naxin1ae singuiae gra1nma o·os. 
Dosis maxima ín diem gramma 0·10 

~l- Extractum nucis vomicae cum Dextrino 
l 

exsiccatum. 
Rp: Extracti nucis vomicae (Form. int.) 

grammata quinquaginta . 
Solvito balneo aquae in patena porcellanea 
Spiritus diluti 

50 

grammatibus centum . . . . . . . . 100 
Soluta ao-itans evaporato ad spissitudinem syrupi cum 

tanta qu~ntitate dextrini pulverati ad gradus caloris 100° 
exsiccati, ut extractum ponderatum, computato quantum 
humidi, quantumque alcaloidorum contineat, partes pen
satae 100 extracti parati stricte habeant alcaloidorum par
tes pensatas s. Miscellam in stratum tenue effusam siccato 
leni calore. Extractum siccum redigatur ín pulverem. (V.) 

Pulvis coloris griseo-flavi, saporis peramari. Aqua et spiritu 
tantum ex parte solubilis, qui reactiones ín articulo extracti nucis 
vomicae F. l. enarratas exhibet. 

Si ín tentamine extracti grammatum 2·5 quantitatem alcaloi
dorum statueris ratione tali, ut ín articulo praececlenti memoravimus, 
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ad saturationem solutionis alcaloidorum hydrochloricae saltem 
centimetra cubica 5·5-5·7 solutionis natrii hydrooxydati decinor
malis adhibenda sunt. 

Praescripto extracto nucis vomicae semper dispensato 
extractum hoc cum dextrino exsiccatum, atque quantitatem duplam 
eius, quae ordinata fuerit. 

Asservetur attente, maxime siccum in vasculo probe obturato. 
ln extractum sine dextrino computatae 

doses maximae singulae gramma o·05. 
dosis maxima in diem gramma 0·10. 

~;~ Extractum Opii. 
(Formula itztemationalis.) 

Rp.: Pulveris Opii (V.) 

grammata centum . . . . . . . . . 100 
crebrius conquassata macerato 
Aquae destillatae 

grammatibus octingentis . . . . . . 800 
Exacto die colato claram partem Iaticis per pan
num, et quod remanet, valide exprimito prelo. Lati
cem per sedimentationem emundatum evaporato balneo 
aquae ad residuum 

grammatum centum . . . . . . . . 100 
deinceps diluito 
Aquae destillatae 

grammatibus trecentis . . . . . . . 300 
Laticem refrigeratum per chartam filtratum evaporato balneo 
mariae ad spissitudinem mellis, atque strato tenui effusum 
siccato leni calore. Extractum siccum redigendum est in 
pulverem (V.) 

Est pulvis griseo-fuscus, odore opiaceo. Aqua paene totum 
solvitur. Solutio eius aquosa (1: 1000) permixta solutionis ferri 
sesquichlorati gutta unica, colore fusco-rubeo tingitur. 

Extractum hoc in partibus pensatis 100 habeat morphini 
partes pensatas 20, quod ita statuendum est, uti sequitur: 

Pensato extracti grammata 3 in cucurbitam Erlenmeyerianam 
capacem centimetrorum cubicorum 75 solvitoque Ieniter calefaciens 
grammatibus 40 aquae. Solutioni refrigeratae atque ad pondus 
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originale refectae, addens sine ulla quassatione Iiquoris ammo
niae normalis centimetra cubica 2 (ad hanc rem diluito liquoris 
ammoniae 10'/o-arum grammata 17 aqua destillata ad centimetra 
cubica 100) filtrato statim per chartam plicatam, cuius dia
metrum sit centimetrorum 8. Pensato nunc filtrati grammata 30 
(adaequata grammatibus 2 extracti) in cucurbitam alteram Erlen
meyerianam, prius ponderatam, quae capit centimetra cubica 100, 
huic addito aetheris acetici depurati grammata 10, ac Jiquorem cum 
aethere acetico saturans, iterum addito Jiquoris ammoniae nor
malis grammata 4. Postea cucurbitam recte obstructam conquas
sato per horae sexagesimas 10 assidue et fortiter, deinde'lmmittito 
praeterea aetheris acetici depurati grammata decem atque cucur
bitam obturatam seponito. Peractis horae momentis 10 decanthato 
attente prius aetherem aceticum, postea liquorem aquosum in 
filtrum leve, cuius diametrum sit centimetrorum 6, deinceps 
abluito binis vicibus crystallos morphini, quae et in cucurbita, et 
filtro remanserunt, cum quinis (5-5) centimetris cubicis aetheris 
acetici. Demitte nunc attente stillando aquam ex cucurbita, quam 
ad Javandum adhibuisti, postea exsiccato cucurbitam, item etiam 
filtrum ad gradus caloris 100, dum pondus constans efficiatur. 
Denique colligito ope penicilli crystallos filtro supersedentes in 
cucurbitam, eiusque pondus statuito trutina. Morphium in cucur
bita sít pondere grammatis 0·38-0·40. 

ldentitatem morphini depromti ita statuito, ut in capite, 
ubi de opio agitur, praescriptum est. 

Si ex destinatione, quam prius enarravimus intellegatur, 
extractum hoc plus morphini habere quam partes centesimas 
viginti (20°1,) tum conterito extractum tanta quantitate sacchari 
lactis ad gradus 100 exsiccati, ut extractum stricte centesimas viginti 
(20%) contineat. 

Asservetur attente. 

Doses maximae singulae gramma 0·10. 
Dosis maxima in diem gramma 0"30. 

Extractum Ratanhiae. 

Rp.: Radicis Ratanhiae (111.) 
grammata ducenta et quinquaginta . 250 
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saepius agitans macerato per diem unum 
:Aquae destillatae 

grammatibus mille ducentis 
quaginta ...... . 

prelo expresso residuo iterum affundito 
Aquae destillatae 

et quin-
1250 

grammata septingenta et quinquaginta 750 
Elapsis horis 12 exprimito. 

Extracta tenuia evaporent balneo mariae ad spissitudinem 
mellis, postea effusa strato exiguo siccentur leni calore. 
Extractum siccum conterito, ut fiat pulvis {IV.) 

Est pulvis rubigineo-rufus saporis adstringentis atque suba
mari. Tentamen eius grammatum 0·25 centimetris cub.ieis aquae 
fervidae totum solvitur, Haec solutio refrigerata quidem turbatur, 
tamen commixta 5 centimetris cubicis spiritus diluti iterum fit clara. 
Huius solutionis centimetra cubica 2 diluito centílnetris cubicis 
20 aquae ac distribuito in portiones duas, quarum altera commi
sceatur unica gutta solutionis ferri sesquichlorati, altera vero item 
unica gutta liquoris ammoniae 10%-arum. Laticis flavescentis pars 
prior virescit, altera autem colore rosacco tingitur. 

Extractum Rhei. 

Rp.: Pulveris rhizomatis Rhei (111) 
grammata ducenta. . . . . . 200 

Conficito extractum siccum eodem modo, ut in extracto 
cascarae sagradae praeceptum reperitur. 

Est pulvis grossus, subflavo fuscus, rheum olens, facile 
friabilis. Aqua turbide solvitur, sed si solutioni admiscueris pondus 
par spiritus diluti, tum clarescit. 

Solvito extracti gramma 0·05 in separatorio infundibulo 
minore cum centimetris cubicis 5 aquae, examinatoque solutionem 
sic, ut ad extractum cascarae sagradae praescriptum habes. 
Liquorem ammoniatum oportet post conquassationem colore 
laete-cerasino indui. 

Maxime siccum asservetur. 
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Extractum Scillae. 

Rp.: Scillae siccatae pulveratae (IV.) 
grammata ducenta . . . . . . . . . 200 

Paretur extractum aequa ratione, ut ad extractum colocyn
thidis praeceptum reperitur, sed extracto spisso addendum 
est pulveris dextrini ad gradus caloris 100° exsiccati tan
tum, ut in extracto parato bis tot dextrini insit, quam ex
tracti. ln strato tenui extensum redigito siccum leni ca
lore, postea conterito, ut fial pulvis (V.) 

Est pulvis coloris subfusco-flavi, saporis peramari atque 
pungentis. Aqua et spiritu cliluto tantum ex parte solvitur. So
lutio eius aquosa (1: 50) per aliquot guttas acidi tannici soluti 
(1 : 19) turbida redditur. 

Partes ponderatae 3 extracti scillae clextrinati habent extracti 
sicci partem 1. 

Computatae in extractum sin e dextrino sunto: 
Doses maximae singulae gramma 0·20. 
Dosis maxima in diem gramma o·so. 

Extractum Secalis cornuti spissum. 
(Formula intenzationalis.) 

Rp.: Pulveris Secalis cornuti (IV.) 
grammata mille . . . . 

crebrius agitata macerentur per horas 12 
Aquae chloroformiatae 

..... 1000 

grammatibus duobus milibus . . . . 2000 
deinceps exprimito prelo, et residuo iterum 

affundito 
Aquae chloroformiatae 

grammata duo milia . . . . . . . . 2000 
Peractis horis 6 denuo exprimantur atque extracta 
tenuia evaporent balneo mariae, dum fial pondus 

grammatum quingentorum . . . . . 500 
Residuum refrigeratum funclito in vasculum probe ob

turabile, et addito particulatim agitatans 
Spiritus concentratissimi 

gramn1ata quadringenta . . 400 
36 
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Conquassato laticem saepius per diem, postea filtrato 
Iimpidum per chartam, atque evaporato balneo aquae, , 
ut absolvatur pondus 

grammatum centum sexaginta et quinque 165 
Est extractum subspissum strato tenui rufeo-fuscum, odoris 

peculiaris, non ingrati. Extradi gramr:ia 1. ~entimetris cub!ci~ ~ 
aquae plane solubile est, haecque soluho spmtus c~ncentrahss1m1 
centimetris cubicis 5 mixta non turbatur. Soluho aquosa est 
reactionis acidae. 

Extractum secalis cornuti calefactum cum aliquot guttis 
lixiviae natrii quinquies normalis spargit foetorem, qui nauseam 
movet. 

Solvito extracti crramma 0·5 cum centimetris cubicis 5 aquae 
in separatorio infundibulo minore; solutis addito aetheris centi
metra cubica 10, item guttatim liquoris ammoniae 10°/,-arum, dum 
reactio fial alcalina. Tunc concussato laticem aliquoties, postea 
solutionem aetheream emundatam filtrato in patenam porcella
neam et evaporato balneo mariae ad siccum. Id quod remanel, 
solvatur centimetris cubicis 3 acidi acetici concenti ati, huic instil
lato guttam unicam solutionis ferri sesquichlorati seme~ nonnalis, 
atque disponito tabulatim attente super ac1du111 s~lfuncum con
centratum. ln superficie liquorum contermina exontur orb1s co
lore caeruleo. 

Pars pensata 1 extracti lntius continet paene partium 6 secalis 
cornuti elementa solubilia. 

Asservetur attente. 
Doses 1naxiinae singulae gran1rna o·s. 
Dosis maxima in diem gramma 1 ·5. 

' Extractum Secalis cornuti cum Dextrino ~!-4 

exsiccatum. 

Rp.: Extracti Secalis cornuti (form. int.) 
grammata quinquaginta . . . . . . 50 

Destinetur in tentamine huius grammatum duorum (2), quan
tum contineat extracti sicci, idque tanta quantitate dextrini, 
quod ad gradus caloris 100° exsiccatum est conterito, u'. 
in extracto parato totidem insit dextrini, quantum extract1 
secalis cornuti sicci. 
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Extensum strato tenui siccetur leni calore, deinde contereu
dum est, dum pulvis fial (V.) 

Est pulvis cüloris subflavo-fusci, odoris peculiaris, aqua totus, 
spiritu vero ex parte solubilis. Tentamen grammatis 1 explorato 
sic, uti ad extractum secalis cornuti f. !. praeceptum reperitur. 

Partes ponderatae 2 extracti dextrinati habent extracti seca!is 
cornuti sicci partem 1. 

Computatae in extractum sine dextrino sunto: 
doses maximae singulae gramma 0·5. 
dosis maxima in diem gramma 1·5. 

T 
"T' Extractum Secalis cornuti fluidum. 

Rp.: Pulveris Secalis cornuti (IV.) 
gran1mata quingenta . 

Humectetur liquore 
Glycerini 

grammatibus viginti quinque . 
atque 
Aquae Cinnamomi spirituosae 

grammatibus ducentis septuaginta et 

500 

25 

quinque . . . . . . . . . . . . 275 
parato, deinde exhauriatur secunduni leges percolationis, 
miscella tali, quam partibus ponderatis 20 spiritus con
centrati, et partibus ponderatis 80 aquae paravisti. 

Laticis stillantis portionem primam grammatum 425 excipito 
seorsim, quodque subsequitur extractum magis tenue 
evaporato, ut fiat ponderis grammatum 75, atque residuum 
ref1 igeratum solvito in portione grammatum 425, quae prius 
enarrata sunt. Extractum per sedimentationem emundatum 
transmittito per chartam in cratere operculato. 

Est liquor spissus, secale cornutum atque cinnamomum 
olens, coloris rufido-fusci. Reactio eius est leniter acida. Pondus 
specificum 1 ·010-1 ·oso. 

Pensato extracti grammata 3 in patellam porcellaneam, ad
mixtisque grammatibus 7 aquae destillatae evaporet liquor balneo 
mariae, ut efficiatur pondus grammatum 5. Liquorem refrige
ratum filtrato in separat01ium infundibulum minus; ceterum 
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autern perficito sic, ut ad extraciurn seca!is cornuti praescriptum 
repe1itur. ln superficie, qua se liquores tangunt, orbem caeru
Ieum ef!ici oportet. 

Servato attente, temperie rnediocri. 
Doses maximae singulae gramrna l '0. 

· Dosis maxima in diern grammata 3·0. 

Extractum Trifolii fibrini. 

Rp.: Foliorum Trifolii fibrini (III.) 
grammata mille . . . . . . . . . . l OOO 

Conficito extractum 6000, aut potius 5000 grarnmatibus 
Aquae fervidae extractum spissum conficiens pari modo, 
sicut ad extractum gentianae praescriptum legitur. 

Strato tenui extensum sit extractum coloris atro-fusci, saporis 
maxime amari atque spissum. Extracti grarnma l partibus pon
deratis 9 aquae paene totum solvi potest, et si solutioni huic 
admiscueris spiritus concentrati grammata 5, turbationem fieri 
non licet. 

ferrum hydrogenio reductum. 
fe=55·9. 

Praeparatum quod conficitur ex oxydo ferri ope reduc
tionis cum gase hydrogenii. Est pulvis subtilis, atro-griseus 
habens pondus specificurn magnum, estque nitoris expers 
sapore, itern et odore carens. Magneti adhaeret. Aere aestuatum,. 
comburitur, sistens ferro-ferri oxydum nigrum. 

P1 aeparati grammata 2 paene tota solvi oportet centimetris 
cubicis 25 acidi hydrochlorici tepentis; quodque remanet, ne sit plus 
quam gramrnatis 0·02. Si hoc residuum calefeceris aliquot guttis 
acidi nitrici liquoremque singulis aut binis (1-2} centimetris cu
bicis aquae dilutum filtrave1 is, filtratum hoc aqua hydrosulfurata 
rnutari non licet. Quodsi in portione quadarn solutionis ferri huius 
hydrochloricae tabulatim disposueris aquam hydrosulfu1ata111, in 
superficie contermina orbem atrum, ne longiore quidem tempore 
interiecto, enasci !icet. Oas quod oritur praeparato soluto ope 
acidi sulfurici sit sine odore, ac si transactum fuerit per solu-
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liontm argenti nitrici, hanc intra spatium horae sexagesimarum 
5 fuscam ne reddat. 

Quodsi praeparati gramma l fervefeceris aquae centirnetris 
cubicis l 0, deinde aquarn filtrans, filtratum aliquot guttis natrii 
hydrooxydati soluti lixiviosum reddideris, rnox item singulis 
guttis solutionis ferri sesquichlorati et ferri sulfurici commiscueris, 
denique autem acido hydrochlorico acidulum effeceris, liquorern 
colore caeruleo tingi non !icet. Ponito praeparati gramma 0·25, 
pondereque tantundem kalii chlorici in tubum probatoriurn am
pliorem, deinde instillato cautissime acidi hydrochlorici centimetra 
cubica 5. Simulac reactio fervens desiit, ebulliat liquor tamdiu, 
dum gas chlori evolutum totum abigeris. Huius solutionis parti
culae grammatum 2 admisceto solutionis stanni chlorati cum acido 
hydrochlorico paratae centirnetra cubica l 0; hic liquor leniter 
calefactus, ne sernihora quidem peracta fial coloris subfusci. 

Praeparatum contineat ferri metallici partes centesimas sal
tem 80°10· Quamobrem si eius gramma 1 strato termi elatum aere 
aestuaveris sufflata flamma, per sexagesimas circiter 15 horae, 
oxydum quod efficitur saltern sit gramrnatis l '34. 

Asservandum siccum in vitro recte obturato. 

ferrum lacticum. 
fe (C,H,,O,),, 3H,O = 2ss·o. 

Pulvis crystallinus subviride albus in flavurn inclinans, vel 
crustae crystallinae coloris subviridis. ln pulverem subtilem 
redactum solvi potest circiter 40 partibus pensatis aquae frigidae, 
item partibus 12 fervidae, spiritu est paene insolubilis. 

ln solutione eius aquosa kalio ferricyanato soluto praecipi
tatum ef!icitur coloris atro-caerulei. 

Ferro lactatis solutionem aquosam frigide paiatam solutione 
plumbi acetici mutari vix licet. Solutio eius ope acidi hydro
chlorici acidula facta, per aquam hydrosulfuratam tantum leniter fiat 
lactea, sed colorem subatrurn ne induat. Solutio eius aquosa acido 
nitrico mixta per solutionem baryi vel argenti nitrici validius 
ne turbetur. 

Ferri lactici in pulverem redacti grarnma l conquassato aquae 
frigidae centimetris cubicis l 0, liquorernque turbid urn filtrato. 
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Fíltratum additís guttis 10 acidi hydrbchloríci, si acidulum fecerís, 
ebulliat ctrciter per horae sexagesímas 10, deín addito lixiviam natrii 
quantitate superflua. Quodsí filtratum huíus liquoris praecípitato 
pleni affuderís solutioní tali, quae conficitur ex: grammate 0·5 
cuprí sulfurici, centimetrís cubicis 10 aquae, grammatibus 2·5 kalii 
natrio-tartaríci, atque centimetris cubicis 5 lixiviae natrii, postea 
vero latícem hünc caeruleum ferve!eceris, praecipítatum caeruleum 
reddi non licet. 

Tentamen praeparati, quantum mucro cultrí capít, cum míxtura, 
quae conficítur nonnullis centímetrís cubicis acidi hydrochloríci, 
tantademque copia aquae fervídae mixtum, paene totum solvitur, 
sine ulla evolutíone gasis, solutio haec ne sít male olens, colo
remque fuscum ne semihora quidem peracta induat. 

Humectato ferri lactici gramma 1 cum acido sulfurico ín 
ollula porcellanea, postea exsiccatum aestuato; hoc modo circiter 
gramma 0·27 ferrí oxydati praebeat. Oxydum hoc aqua ferve
factum, mox liquore filtrato atque exsiccato residuum, quod non 
avolet, ne exhibeat. 

Asservandum ín vitro probe obturato, luci exposítum. 

ferrum oxalicum oxydulatum crystallisatum. 
Ferram protoxalicum. 

FeC,O„ 2H,O = 179·9. 

Est pulvís crystallinus flavus. Aqua víx solvitur, spiritu 
plane ínsolubilis. Aestuando ignescit atque candens sicut fomes, 
mutatur in ferro-ferri-oxydum. 

Quodsi tentamen praeparatí, tantum, quantum mucro cultri 
capít, conquassaverís aliquot centímetrís cubicis liquoris ammoníae, 
príus praecipítatum colore squalide-vírens oritur, quod postea 
oxydulatum, colorem subviride-atrum, mox ferrugíneum induet. 

Praeparatum leníter calefactum solvítur acido hydrochlorico; 
solutío haec fiat colore summum pallide flava, ac per baryum 
chloratum solutum valídíus ne turbetur. Coctum cum liquore 
natríí hydrooxydati ammoníam ne evolvat. 

Sí ferrí oxalici gramma 1 in ollula porcellanea díutíus acriter 
r~bens cande!eceris, ferri oxydati gramma 0·44-0·45 praebeat. 
L1quorem de hoc residuo filtratum et aqua fervefactum non lícet 
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esse reactíonis lixíviosae, ínsíccatusque liquor resíduum, quod 
ponderarí potest, ne reddat. 

Asservetur in lagoena probe obstructa, luci expositum. 

'ferrum pulveratum. 
Fe=55·9 

Est pulvís subtilis, gravís, gríseus, paululum nítorís metal
lici. Magneti adhaeret. ln aere ignescens comburitur, reddens ferro
ferri-oxydum nigrum. 

Praeparati grammata 2 paene tota solvantur acidi hydrochlorici 
centimetris cubicis 25; id quod remanet ne sít plus, quam gramma 
o·os. Oas hydrogenii solvendo evolutum chartam emporeticam ma
defactam plumbo acetico soluto statim ne reddat fuscam. Quodsí ín 
portíonem quampiam solutorum aquam hydrosulfuratam tabulatím 
dísposuerís, ín superfície contermina orbem fuscum ne post 
temporís spatium quídem maíus orírí licet. Quodsí autem solutío
nís huíus hydrochlorícae portionem alteram aliquot guttis acidi 
nitríci concentrati coxerís, et mox iís liquorís ammoniae quanti
tatem superfluam admiscuerís, filtratum huius liquoris praecipitato· 
pleni fiat decolor, atque per aquam hydrosulfuratam ne mutetur 
Residuum, quod de acido hydrochlorico insolutum supererit, 
calefaci!o aliquot guttis acidi nitríci, postea liquorem cum sín
gulis aut bínís (1-2) centimetris cubicis aquae dilutum filtrato ;. 
hoc filtratum addita aqua hydrosulfurata ne ducat colorem atrí
orem. Arseni explorandi causa ita examinetur, ut de ferro hydro
genio reducto praescriptum reperitur. 

Asservetur vasculo probe obturato, in loco arido. 

ferrum sesquichloratum crystallisatum. 
Fe Cl,, 6H,O = 270·3. 

Est moles fusco-flava, crystallina, quae aere diffluit. Aqua, 
spiritu, ac aethere totum solvitur. 

ln solu!ione eius diluta, aquosa, addita solu!ione kalii ferro 
cyana!i praecipi!atum atro-caeruleum, argenii vero nitrid solutione 
praecipitatum album, caseosum efficitur. 

Solvito in cylindro vitreo leniter calefaciens, circiter grammata 
50 ferri sesquichlorati crystallisati; postea moveto liquorem ope 
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thermometri, cum liquor adeo refrigeratus fuerit, ut sal iam 
crystallisari incipiat; temperies caloris ad gradus 34-35' accrescat 
.atque thermometrum diutius hanc temperiem exhibeat. 

Odoris, qui nos gasi chlori commonefacit, ne sit, vix paululum 
oleat acidum hydrochloricum. Quodsi salis huius gramma 0·25 
solveris centimetris cubicis 10 solutionis stanni chlorati cum 
acido hydrochlorico paratae, liquorem leniter calefactum non licet 
colore subfusco indui, ne semihora quidem peracta. Solutio eius 
dilutior (1 : 20) per solutionem baryi chlorati ne mutetur. Quodsi 
ferri sesquichlorati crystallisati gramma unum solveris centimetris 
cubicis 100 aquae, moxque solutionem acidi hydrochlorici centi
metris cubicis 20 acidulam feceris, hanc per centimetrum cubicum 
0·5 kalii hypermanganici decinormalis colore rosaceo tingi oportet. 
Salis grammate 1 soluto centimetris cubicis 50 aquae, solutisque 
admixta liquoris ammoniae quantitate superflua, necesse est, ut 
filtratum laticis huius praecipitato pleni decolor sit. Pars maior 
filtrati huius, addita aqua hydrosulfurata ne mutetur, quodsi 
exsiccata fuerit, deinceps vero cum modice fervefacta erit, resi
duum ne praebeat, parti autem filtrati, quae supererit, caute 
additis 2-3 voluminibus acidi sulfurici concentrati mox in· 
liquorem refrigeratum tabulatim affusa solutione ferri sulfurici, 
in piano contermino orbem fuscum fieri non licet. 

Asservetur in lagoena coloris atri atque epistomio vitreo 
anunita. 

ferrum sesquichloratum solutum. 
Fe Cl, + Aq. [Fe Cl, = 162·3] 

Rp: Ferri sesquichlorati crystallisati 
et solvatur pari pondere 
Aquae destillatae. 

Liquor subflavo-fuscus; pondus eius specificum est 1 '280-
1 '283. ln partibus ponderatis 100 circiter partes 10 ferri habet. 

ln tentamine eius aqua diluto per liquorem ammoniae 
praecipitatum fit ferrugineum, gallertosum; et per argenti nitrid 
solutionem efficitur praecipitatum caseosum; solutio eius aquosa 
addita solutione baryi chlorati non mutatur. 

Asservetur in Iagoena coloris atri, atque epistomio vitreo 
munita. 
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ferrum sulfuricum oxydulatum crystallisatum. 
FeSO,, 7H,O = 278·1. 

Pulvis crystallinus colore pallide-caeruleo viridi, circiter 
partibus pensatis 2 aquae solvitur; spiritu ac aethere insolubilis 
est. Sub aere arido fatiscens in pulverem album dilabitur. 

ln solutione eius aquosa diluta, addita solutione kalii ferri 
cyanati praecipitatum atro-caeruleum, et per solutionem baryi 
chlorati oritur praecipitatum album, quod acido hydrochlorico 
non solvitur. 

Quodsi sulfatis ferrosi gramma unum solveris centimetris cu
bicis 2 acidi hydrochlorici calidi, solutaque permiscueris centimetris 
cubicis 10 solutionis stanni chlorati cum acido hydrochlorico 
paratae, liquor leniter calefactus ne semihora quidem peracta 
incluatur colore subfusco. Solutio eius (1: 10) parafa cum aqua, quae 
post ebullitionem refrigerata exstat, sit perlucida, coloris caeruleo-vi
riclis, reactionis vix acidae; aqua autem hydrosulfurata ne mutetur. 
Si solveris gramma 1 sali s huius centimetris cubicis 5 aquae soluta
que, adclitis centimetris cubicis 2 acidi hydrochlorici concentrati, 
totidemque acidi nitrici concentrati balneo mariae calefeceris in patena 
porcellanea, dum liquor fumum mittere iam desierit, deinde 
latici aqua diluto addideris liquoris ammonniae quantitatem super
vacaneam, filtratum laticis huius, qui praecipitato plenus est, 
decolor fia!. Filtratum hoc aqua hydrosulfurata mutari non licet, 
insiccatum vero atque ignescens residuum ne praebeat. Tentamine 
eius tanto, quantum mucro cultri capit, calefacto aliquot centi
metris cubicis lixiviae natrii ne eliciatur ammonia. 

Quodsi gramm a o·Sfi sulfatis · ferrosi crystallisati solveris 
centimetris cubicis 50 aquae, ac centimetris cubicis 20 acidi 
sulfurici diluti, solutisque miscens instillaveris solutionem kalii 
hypermanganici, huius centimetra cubica 20 consumantur, dum 
liquor constanter coloris rosacei evac!at. 

Asservetur luci expositum in Iagoena probe obstrncta. 

filicis maris rhizoma. 

Totam !ere per Europam in regionibus montanis dome
stica est Aspidium filix mas Swartz (Polypodiaceae) planta perennis 
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Adhibetur eius rhizoma autumno collectum, leni calore siccatum 
undique fibrillas radicum ferens. Est rhizoma. 1-3 decim. Iongum, 
2-5 cm. crassum, quod dense obruunt subter ac bilateraliter 
arcuatim scandentia phyllopodia fusca, squamis paleaceis ferru
ginosis 2-2 cm. longis o·s-1 ·o cm. crassis, angulatis, vel compres
sis tecta. Rhizoma ipsum, non secius ac phyllopodia secta offerunt 
se carnosa, clare viridescentia, quae odorem peculiarem spargunt. 
ln rhizomate oblique secto oculis etiam inermibus conspici 
potest, in contextura cellularum 8-12 phalanges maiores vaso
rum esse insertos circulum efficientes. Extra hunc circulum 
obveniunt etiam phalanges vasorum minores. Phyllopodia sectione 
in obliqua fasciculos tales 6-10 in circulum positos continent, 
qui vitro optico bene cernuntur. 

Scrutanti ope · microscopii rhizoma item et phyllopodia 
effigiem eandem prnestant. Sub epidermide e cellulis lepto
dermicis conflata hypoderma polystichum occurrit cum cellulis 
pachydermicis, fuscis, oblongioribus. Deinde sequitur contextura 
cellularum uberosa in qua inter cellulas parenchymaticas sphae
roidas, interdum polygonaliter compressas granaque amyli parva 
ei simplicia continentes meatus intercellulares magni in lon
gum extensi sunt, quibus se inserunt e parenchymate vicino pili 
glandulosi, pusilli, petiolati, monocellulares, qui sub cuticula 
bullatim elata secretum oleosum et flavescens ducunt. Sectio 
transversa phalangum mestomatis concentricorum est rotunda 
aut elliptica; tracheidae scalatim s unt incrassatae, et liber qui 
has circumdat endodermide monosticha pachydermica atriore est 
cinctus. 

Rhizoma, priusquam in pulverem contritum est, mundato 
a squamis, paleis, fibrillisque, residua autem phyllopodiorum 
attente cauteque siccato; in pulverem est redigendum. Pulvis 
subviridis in vitro optime obturato, luci impervio servetur 
Pulvis cinnamochromus, fuscus abiiciatur. Quotannis reno
vandus est. 

Partes 100 partes saltem S extracti aetherei porrigant. 

Foeniculi fructus. 

foeniculum vulgare lvlill, ( Umbel!iferae1 planta biennis in 
Europa meridiana domestica, apud nos quoque seminata. Diache-
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nium plane maturum et siccatum est oblonge teres, longitudine 
5-8 mm„ crassitudine 2-3 mm. glabrum, viride fuscum. Cre
mocarpia quae plerumque iam sua sponte secedunt, aut facillime 
aperiuntur, sunt plano-convexa, colore clariora, quinquies iugata, 
iugis obtusis, valleculae interiugales Iatae furviores. ln iugis 
phalanges vasorum, singulis in valleculis autem singulae vittae 
oleum aethereum ferentes apparent ope microscopii. 

Sapore sunt subdulci, paulum pungenti, odore grata, 
peculiari. 

Dimensionibus, quas supra memoravimus, maiores fructus 
clariores romanos, porro minores galicienses, item indicos et 
iaponicos adhibere nolito; neve tales, qui odorem tantum exi
guum exhalant. 

-!-- Formaldehydum solutum. 
Forma/inam. 

H. CHO + Aq. [H. CHO = 30·0] 

Est !iq'uor coloris expers, perlucidus, odoris inamoeni, suf
f ocantis. Reactio eius est ncutra, vcl paululum acida. Pondus 
specificum 1 ·079-1 ·08 l. Continet formaldehydi circiter triginta 
quinque (35%) centesimas. 

Ex solutione argenti nitrici, quae supervacanea quantitate 
liquoris ammoniae permixta fuerit, additis aliquot guttis formalini 
et modica calefactione adhibita argentum metallicum secernitur. 
Aliquot centimetra cubica liquoris formaldehydi · exsiccata in 
balneo mariae patella porcellanea relinquunt massam albam in
solubilem, quae fortius ignescens flammam capit totaque deflagrat. 

Quodsi formalini centimetrum cubicum 1 dilueris aquae 
centimetris cubicis 5, solutisque addideris liquoris ammoniae 
centimetra cubica 5, liquor hic fial prorsus decolor, ac ne addita 
aqua ·hydrosulfurata quidem induat colorem subfusciorem. for
maldehydi soluti centimetra cubica 2 admixto centimetro cubico 
uno liquoris natrii hydrooxydati decinormalis, praestent Iaticem 
iam non acidae reactionis. 

Diluito formalini gramma 1 ·5 tanta quantitate aquae, ut 
sint centimetra cubica 100, et huius dilutionis portionem, quae 
efficit centimetra cubica 5 et admisceto liquori tati, qui paratus est 
ex centimetris cubicis 50 solutionis kalii biiodati decinormalis, 
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item grammatibus 2 kalii iodati ac centimetris cubicis 5 acidi 
hydrochlorici. His commixlis lalici fusce colorato addito parti
culatim solutionis natrii hydrooxydati (circiler centimetra cubica 5), 
dum latex colorem pallide flavum induet. Peractis sexagesimis 
horae 10 redde, laticem acidulum ope centimetrorum cubicorum 
10 acidi hydrochlorici; denique retitrato iodum solutione natrii 
thiosulfurici decinormalis. Ad retitrandum solutionis volumetricae 
centimetra cubica 32--33 opus suni. 

Servato provide in loco gelido, in lagoena coloris alri 
exacte obstructa. 

Gallae. 

Quercus lusitanica Hí'ebb. var. in!ectoria A. DC., seu Quercus 
in!ectoria Oliv. (Fagaceaej arbores in Syria et Asia minore pro
venientes, quarum ex surculis nondum adultis, colliguntur excres
centiae illae pathogenae, (cecidia, prosoplasmata) quae per ve
sparum ictu (Cynips ti!lcforia fiartm., sea Cynips gallae tinctoriae 
Olfr.) oriuntur in locis, ubi vespa ovulans corlicem sauciat. 
Sunt gallae formationes globosae, sive piriformes, ab imo in 
pedunculum breve attenuatae, magnitudine diametri 1-2·5 cm. 
superne asperae, inferius zlabrae colore ariseo-viridescenti durae 

._, ' l::::> ' 1 

ponderosae, saepe foramine laterali instructae, cuius lumen est 
2-3 mm. Bipertitae offerunt telam extrinsecus densam, versus 
medium fere corneam, fuscam · vel luteo squalidam, in medio 
denique cavosam. Sapor gallarum est maxime adstringens. Extracli 
spirituosi 50'/o saltem exhibeant. 

Eliminandae suni gallae leviores, parvae, sive colore clari
ores, quas germanicas nuncupant, item gallae diversi generis. 

Gentianae radix. 

P!antae perennes in regionibus subalpinis et alpinis Europae 
mediae frequentes, uti s unt: Gentiana lutea L. var. symphyandra 
lvlurbeck, Gentiana pannonica Scop. Gentiana punctata L. Gentiana 
purpurea L. 10entia11acmei, quarum radices el rhizomata Jente 
siccatae offenmt mercem. Partium longitudo attingit cm. 10-15, 
crassitudo autem 2-5 cm.; sunt teretes, interdum bipartito 
scissae. Triens superior est anulato-rugosus, ceterae partes per 
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Jongiiudinem grosse rugatae, peridermate rufido-fusco obductae. 
Superficies sectionis est evidenter fulva. Frusta sunt fragilia, 
fracturam inaequalem, sed non fibrosam, neque lignosam offe
rentia. ·Sapi unt mere, assidue et valde ama.re. 

ln sectione transversa radicis diametrum Jigni duplum efficit 
diametri corticis. Lignum anulo cambii fusco terminatur. Sub 
microscopio in cortice per contexturam cellularum, quae ex paren
chymate isodiametrico congesta est, atque amylum raro, crystallos 
calcii oxalici pusillas autem saepius continet, tubulorum cribro
sorum fasciculi maiores-minoresve conspici possunt, eadem mesto
mata obveniunt etiam in ligno. Vasa Jigni ampla scalarum instar 
sunt incrassata. Species, quae tenuiores, strigosae sunt, et fibrose 
franguntur, noli adhibere. Radix saltem 30°/0 praestet extracti 
aquosi. 

Glycerinum. 
C, H, (OH)s = 92·1. 

Liquor perlucidus coloris el odoris expers, spissitudinis 
syrupi. Poncius speci!icum 1 ·225-J ·235. Aqua et spiritu misceri 
potest; aethere, chloroformio, oleisque pinguibus non iungitur. 

Quodsi glycerini centimetra cubica 2 permiscueris solutionis 
stanni chlorati cum acido hydrochlorico paratae centimetris 
cubicis 10, liquoremque leniter calefeceris, hunc ne semihora 
quidem elapsa colore sub!usco tingi Jicet. Olycerinum qujncupla 
quantitale aquae dilutum reaclionis neutrius sit, aqua hydrosul
furata et liquore ammoniae ne mutetur, porra addita solutione 
argenti nitrici, aut baryi chlorati, aut ammonii oxalici, aut calcii 
chlorati ne turbetur. Quodsi glycerini 1 centimetrum cubicum 
pari volumine Jiquoris ammoniae, item et aliquot guttis argenti 
nitrici soluli permiscueris, liquor hic ne ducat colorem atriorem 
ne tum quidem, si eum leniter cale!eceris. Lixivia natrii cale 
factum ne reddatur flavum, neve odorem ammoniae, aut alium 
odorem ingratum exhalet; acido sulfurico diluto ferve!actum ne fla
vescat, neve emittat odorem, qui adipis rancidi memoriam nobis 
af!ert. Si glycerini centimetrum cubicum 1 tabulatim disposueris 
super centimetra cubica 5 acidi sulfurici concentrati, in piano 
contermino ne 15 sexagesimis quidem horae peractis orbis co
loris subfusci reddatur. 
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Quodsi nonnulla centimetra cubica 'glycerini super ignem 
apertum patella porcellanea aestuav~ris, hoc flammam capit, 
flammaque vix lucida antea non carbonescens totum consumatur. 

Graminis rhizoma. 

Herbae apud nos maxime vulgaris, quae vocatur Triticum 
repens L. (Oramineae), primo vere effossa rhizomata, quae sunt 
ramificantia, longa, cylindrica, siccando lutea, intusque propter 
ariditatem pulpae. tibiata, 3 cm. fere crassa, extrinsecus sulcata 
divisaque internodiis 2-4 cm. longis, quae vero terminata sunt 
nodis cum vaginulis clausis membranaceis albisque item etiam 
cum radiculis tenuibus ornata. Saporis sunt subdulcis. 

Sectionem transversam ope microscopi lustrantes reperimus 
in loco pulpae aridatae cavum apertum, quod raro superstite 
parenchymate medullae finitur, idque cavum anulus ctausus 
per mestomata vasorum et cellulas sclerenchymaticas effectus 
circumdat. Anulus ipse obrutus est endodermide admodum et 
inaequaliter incrassata. Portio corticalis efficitur cellulis polygo
nalibus parenchymaticis amylo vacantibus. 

Adhibeatur rhizoma vaginulis fibrisque radicalibus mun
datum. ln tabernis mercatoriis vulgo dissectum venum it. 

-!~ Guajacolum carbonicum. 
Ouaiacylcarbonatum. 

(C,H,O. CH,),CO, =274'1. 

Pulvis crystallinus albus, odore ac sapore paene carens, 
Aqua est insolubilis, spiritu frigido paululum, spiritu fervido 
affatim solvitur, similiter el chloroformio el aethere. Solutio 
eius spirituosa reactionem habet neutram. Caloris gradu 90° 
liquescit. 

Solvito kalii hydrooxydati gramma 1 centimetris cubicis 2 
aquae, lixiviae huic concentratae addito centimetra cubica 10 
spiritus, atque gramma 0·5 guaiacoli carbonici. Fac ut ebulliat 
liquor in patella porcellanea, dum spiritus avolet, massaque 
sali similis remaneat. Residuum hoc solviio aliquot centimetris 
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cubicis aquae destillatae. Quodsi hanc solutionem acido hydro
chlorico acidulam effeceris, secernitur guaiacolum odoris peculiaris, 
formans guttas oleo similes. Quodsi guaiacolum, quod secretum 
est, in filtro parvo humido collegeris, atque paucilla aqua elutum 
mox aliquot guttis spiritus solveris, latex hic una alterave gutta 
ferri sesquichlorati soluti colorem smaragdeo-viridem ducet. 

Solutio eius spirituosa addita gutta 1 ferri sesquichlorati 
soluti ne induatur colore viridi. Aestuatum in lamina platinea 
liquescit, mox flammam capit, atque flamma fuliginosa nullo 
residuo remanente deflagret. 

Doses singuiae maximae gramma 1 ·o. 
Dosis in diem maxima grammata s·o. 

T 
~ 

' 
Guarana. 

Est frutex scandens Brasiliae p1oprius Paullinia cupana 
J(tk, seu Paullinia sorbilis Martius (Sapi!ldaceae), cuius semina 
matura, paulum tosta con tusaque cum aqua subiguntur in pastam, 
ex qua farcimina formata siccantur. Sunt frusta cylindrata, dura, 
ponderosa longitudine 1-2 decim„ crassitudine 4-5 cm. atro
fusca, pinguide nitentia, quarum fractura inaequalis, conchoidea, 
superficiesque fracta passim granulosa, et propter f1agmina 
clariora seminum grossius pulveratorum marmorata apparet. Odor 
coffeae tostae similis est, sapor amarus, adstringens. 

Satisne coffeini in guarana insit, quod saltem 4% efficiat, 
hac ratione statuendum est: Recipe pulveris guaranae ad gradus 
100 C. siccati grammata 6. Conquassando extrahe in cucurbita 
parva Erlenmeyeriana cum grammatibus 120 chloroformii, cui 
centimetra cubica 6 ammoniae sunt admixta. Peractis aliquot 
horis filtrato. Pensato deinde liquoris filtrati grammata 100 chloro
formiumque destillato. ld quod remanet, solvito centimetris 
cubicis 3 spiritus concentrati. Solutionem evaporato, residuumque 
iterum solvito in spiritus et aquae mixtura, quam 3: 7 parasti, 
mox adde ad solutionem iterum aquae centimetra cubica 20, 
filtrato in patenam vitream ponderis noti, evaporato dum siccum 
evaserit, denique siccatum in exsiccatorio pensato. Residuum hoc 
album crystallinum saltem decigrammata 2 efficiat. 
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Gummi arabicum. 

ln regionibus Nili superioris frequens arbor: Acacia Senegal 
lVilldenow, sive Acacia verek Ouillemin et Pers. (Legumi!losae) 
item et aliae species Acaciae producunt aut e truncis, aut e ramis 
ef!luens gummi, quod in aere siccescit. Sunt partes mole pisi, 
immo corylli, plerumque rotundae, durae, decolores, aut albidae, 
interdum paululum flavescentes, subdiaphanae, mox lucem non 
permittentes, rimulatae, inodorae, saporis mucilaginosi, suntque 
perfragiles, quarum fractura margines offert acutos, conchoideos, 
et micans, nonnunquam autem iridescens est. 

Altera tanta quantitate aquae nulla residuo relicto lente 
solvitur, solutum glutinans, mucosum, flavidum, reactionis est 
modice acidae. Sesquialtera parte spiritus mixtum offert praeci
pitatum album, addita autem solutione ferri sesquichlorati coagu
latur in gelatum. Solutione plumbi acetici sine ulla turbatione 
misceri potest, sed addito plumbo acetico basico soluto, si hoc 
etiam valde dilutum fuerit, reddit praecipitatum album. Combustum, 
ne praebeal plus cineris, quam partes centesimas quinque {5'ío). 

Hirudines. 

Hirudo medicinalis L. seu Sanguisuga medicinalis Savigny 
rlzirudo germanica) et Hirudo oificinalis L. seu Sanguisuga o!!ici
nalis Savigny (lzirudo lwngarica) sunt vermes hermaphroditi 
in classem Amwlatarum, in ordinem Onatlzobdellidomm, in 
familiam Hirudinacearum pertinentes. Occurunt per lacus, paludes 
et rivos Europae, atque etiam producuntur. Utraque species perinde 
servari potest. Pondere sunt 1-5 gr. Vermes sunt corporis ob
longi, paulum planati, nudi, anulis compluribus instructi. Os 
sugens est forma varium, maxillis tribus semicircularibus, radiatim 
dispositis praeditum, quae dentibus multis, pusillis munitae sunt. 
Habent oculos simplices decem et discum terminalem sugentem 
unum. 

Dorsum hinulinis gcrmanicae est atro-olivaceum striasque 
habet sex, clare rubiginosas et nigre punctatas, per longitudinem 
decurrentes. Abdomen est subviride-luteum, maculis incondite 
positis atris, margineque nigro instructum. 

------------:---------
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Dorsum !zirudüzis !uuzgaricae est atrius coloratum, magis atro
fuscum seu atroviride, et per dorsi longitudinem decurrentes sex 
striae rubiginosae vix punctatae sunt. Abdomen quidem olivaceo
viride, sed maculis carens, amboque margines Iinea nigra ornati. 

Si animal vivum digitis premitur in formam olivae se 
contrahit. 

Si sucterium hirudinis paucilla quantitate aceti rigaveris, 
hinc sanguinis gutta ne prostillet. 

Vermes officinales noli confundere cum specie illa, quae 
dicitur hirudo equina (Haemopis Sanquisorba Savig11y), guae cor
pore maior est, in dorso non striata, sed temere punctata, abdo
men vero fert luteo-viride. 

Servato vermes in aqua recenti, quae singulis hebdomadi
bus bis renovanda, et cui frustula carbonis ligni inicienda sunt. 
Vermes demortui aut aegroti statim sunt removendi vascu
lumgue postea pulvere carbonis ligni detergendum, et agua 
ilico renovanda. 

Vermes semel iam adhibi!os denuo in rem suam convertere 
non licet. 

~;~ ~;~ Hydrargyrum bichloratum ammoniatum. 
A1 ercuria midoclzloridum. 

Hg(NH,) Cl= 251·5. 

Pulvis niveus. Aqua et spiritu insolubilis; acido nitrico 
leniter calefactus totus solvitur. 

Quodsi pra~parati portionem grammatis 0·25 totidem kalio 
iodato atgue aguae centimetris cubicis 5 conquassaveris, praeci
pitatum scarlateo-rubrum efficitur, liquor autem ipse ammoniam 
redolebit. ln solutione eius cum acido nitrico parata, per solu
tionem argenti nitrid deponitur praecipitatum album caseosum. 

Tentamen eius, guantum mucro cultri capit, aestuatum tubo 
probatorio arido totum avolet, ita ut prius non liguescat. Quodsi 
agua vel spiritu concussum fuerit, filtratum huius liguoris insic
catum ne praebeat tantum residui, guod .ponderari potest. 

Asservato attentissime in lagoena coloris atri. 
Doses singulae maximae gramma 0·02. 
Dosis in diem maxima gramma 0·06. 
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+· +· Hydrargyrum bichloratum corrosivum. 
. M ercuri-chloratum. 

HgCI, = 270·9. 

Massa alba crystallina, vel pulvis crystallinus. Aestuatus ad 
gradus 165' liquescit atque ad gradus 295' ebulliens totus 
evanescit. Partibus ponderatis 15 aquae frigidae, item partibus 
2 fervidae, item partibus 3 spiritus concentrati, et circiter par
tibus 15 aetheris solvi potest. Solutio eius aquosa reactionis ,est 
quidem acidae, sed soluto in illa natrio chlorato neutra redditur. 

ln solutione eius per lixiviam natrii praecipitatum acriter 
flavum, per argenti nitrici solutionem autem praecipitatum album 
caseosum deponitur. 

Solvito hydrargyri bichlorati corrosivi gramma 1 '36 centi
metris cubicis 50 aquae calidae, solutione adhuc calida gase 
hydrogenii sulfurati saturata, colligito quod efficitur praecipitatum 
in cratere, in quo floccum gossypii posuisti, post eluito praeci
pitatum centimetris cubicis 50 aquae. Fac ut colatum hoc coloris 
expers ebulliat, refrigeratumque tingito 2-3 guttis solutionis 
methylorange. Solutio haec acida, ut neuira reddatur, lixiviae 
normalis centimetra cubica 9·9-10·1 sumere necesse est. Praeci
pitatum in cratere collectum extrahito solutionis ammoniae dilutae 
centimetris cubicis 5, i11 liquore hoc peracta filtratio11e, si ei aquam 
hydrosulfuratam admiscueris, atque acido hydrochlorico aciclulum 
feceris, praecipitatum flavum oriri 11011 licet. 

Asservetur cautissime. 
Doses singulae maximae gramma 0·02. 
Dosis in diem maxima gramma 0"06. 

-i~ -~ Hydrargyrum bijodatum rubrum. 
Mercuri-jodatum. 

Hgj, = 453·9. 

Pulvis ponderosus scarlateo-ruber. Aqua paene insolubilis; 
spiritus frigidi partibus 150, fervidi vero partibus 20 solvi potest. 
Solutio eius aquosa est coloris expers, reactionisque 11eutrius. 
Praeparatum in tubo probatorio aestuatum flavescit, exinde liquescit, 
postea sub ebullitione nullo residuo remane11te sublimatur; 
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quoclque etficitur sublimatum flavum et crystallinum, ipsum quoque 
sensim rubescit, praecipue, si id virgula vitrea raseris . 

Te11tamen praeparati, quantum mucro cultri capit, aqua 
destillata conquassatum, liquorem offert talem, qui filtratus solu
tione arge11ti nitrici ut plurimum leniter tantum lacteus fial, sed 
neque per hanc solutionem, 11eque per aquam hydrosulfuratam 
turbatior evaclat. Hydrargyri biiodati rubri gramma semis partibus 
15 spiritus fervidi totum solvatur. 

Asservetur attentissime in lagoena coloris atri. 
Doses si11gulae maximae gramma 0·02. 
Dosis i11 diem maxima gramma 0·06. 

-i~ Hydrargyrum chloratum mite sublimatione 
paratum. 

J(alomclas. Mercaro-chloratum. 
HgCI = 235·5. 

Ope sublimatio11is confectum, atque i11 frustulis crystallinis 
acquisitum mercuro-chloratum conteratur in pulverem maxime 
subtilem, quem eluito accuratissime aqua tepida, eaque tamdiu, 
clonec aqua filtrata, quae ad lava11dum adhibita est, aliquot guttis 
solutio11is ammonii carbonici ne post longius quidem tempus 
amplius turbabitur. Deinceps colligito mercuro-chloratum in filtro, 
et in te11ebris siccato, deinde iterum conterito, ut pulvis fiat. 

Esto pulvis Iuteo-albus, paululum cohaerens, subtilissimus 
atque ponderosus, qui microscopio speciem ce11ties augente 
exploratus, ex fragminibus crystallorum variae mag11itudinis con
flatus esse videtur. Odore atque sapore caret. Aqua spiritu item 
et aethere solvi non potest. Addito liquore natrii hydrooxydati 
fit ater, in filtrato autem liquoris praecipitato abu11danti si eum 
acido nitrico acidulum feceris, per solutionem argenti nitrici depo
nitur praecipitatum album caseosum. Praeparatum aestuatum in 
tubo probatorio sicco, 11011 liquescit el sine residuo sublimatur. 

Quodsi praeparati gramma l conquassaveris spiritus co11-
centrati centimetris cubicis 10, liquorem filtratum mutari 11011 licet, 
11eque aqua hydrosulfurata, neque solutione argenti nitrici. Fac 
ut ebulliat gramma 1 mercuro-chlorati centimetris cubicis 10 
acidi hydrochlorici normalis, tum filtratum cum gase hydrogenii 
sulfurati saturatum, num contineat arsenum, tali ratione explo-
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randum est, quae apud mercuri-chloratum scripta legitur. Quodsi 
mercuro-chlorati gramrna 1 fervefeceris centimetris cubicis 5 
lixiviae natrii, arnrnonia ne oriatur. 

Asservetur attente in lagoena coloris atri. 
Dosis 1naxi1na in dien1 gra1nn1a 1·0. 

+ ~;~ Hydrargyrum chloratum mite vapore 
paratum. 

Hg Cl = 235·5. 

Est pulvis candidus, non cohaerens, subtilissimus, ponde
rosus, qui microscopio speciem centies augente exploratus, ex 
parvis crystallis integris conflatus esse videtur. Contntus in 

mortario colorem ducit luteum. 
Num idem et purus sit, exarninetur aeque, ac mercuro

chloratum ope sublimationis paratum. 
l/arietas /zaec 111ercuro-chlorati, nisi lliligcnfer et accarate 

praescribitur, exhibenda non est. Pro usu intemo exlúbere 1101!. 

Asservetur attente in vitro coloris atri. 

Hydrargyrum metallicum. 
Hg=200·0. 

Est metallum temperie aeris solita liquidum, nitoris argentei. 
Pondus eius specificum gradu quinto decimo (15°) et ad aquam 
eiusdem caloris relatum 13.573 est. Refrigeratum ad gradum 
frigoris undequadragesimum (39°) fit solidum, aestuatum ~utem 
ebullit ad gradum trecentesimum quinquagesimum seph'.num 
(357') sed modice vaporat iam etiam consueta aeris ten_ipene. 

Quodsi guttam hydrargyri moveris in vasculo v1treo, vel 
porcellaneo sicco, lateribus vasculi ne minime quidem adhaereat. 
Aestuatum ex tubulo probatorio sine residuo avolet. 

+ ~~ Hydrargyrum oxydatum flavum. 
Mercuri-oxydum flavum. 

Hg0=216·0. 

Pulvis tener, amorphus, ponderis specifici magni. Aqua 
paene non solvitur. Acidis dilutis facile solubilis est. 
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Aestuatum tubulo probatorio sicco decomponitur, ut gas 
oxygenii atque hydrargyrum metallicum fiat, neque tamen vapores 
rufeo-fuscos evolvit, aut resíduurn praebet. Pari. pondere acidi 
oxalici crystallisati, ac decies tanta copia aquae contritum prae
paratum ntra semihoram redclit pulverem album crystallinum. 

Solutio praeparati cum acido hydrochlorico parata prorsus 
perlucida fiat. Solutio vero cum acido nitrico parata (2: 100) 
addita solutione argenti nitrid ubi plurimum, ita mu!etur, ut vix 
percipi possit. Solvito praeparati gramma J·OS simul cum gramma
tibus 5 natrii chlorati item centirnetris cubicis 20 acicli hyclro
chlorici normalis, toticlemque aquae clestillatae; instillato cleincle 
solutis singulas aut binas guttas (1 -· 2) solutionis rnethylorange. 
Ad retitranclum acidi supervacaneurn lixiviae normalis centimetra 
cubica I o·o -10·5 aclhibeto. 

ln vitro atro attenlissirne servato. 
Pro hyd1w;r,;J'ro ox1•dato flavo praeparat11111 hoc exhibeat11r. 

Doses síngulae 111aximae gran11na 0·02. 
Dosis in diem maxima gramrna 0·06. 

-!~ ~~ Hydrargyrum salicylicum. 
Mcrc11ri sa/icylatum basic11m. Mercuri-saliry!at11m secu11dariu111. 

C -O-
, H,_coo-Hg=336·0. 

Pulvis amorphus, albus. Aqua et spiritu paene insolubilis. 
Quodsi paucillum hyclrargyri sa!icylici calefeceris acido 

hydrochlorico concentrato, et solutionem aqua dilueris, mox vero 
de praecipitato, quod secernitur, filtraveris, in filtrato supervaca
neum aquae hyclrosulfuratae iterum praecipitatum deponit nigrum. 
Cum praecipitato albo crystallino, quod in filtrato restitit, post 
elutionem reactiones acicli salicylici peragi possunt. 

lnspersum in chartam !accae rnusci caeruleam, hanc ut 
plurimum vix recldai rubram. Quintupla quantitate liquoris natrii 
hyclrooxydati leniter calefacturn solvitur, solutio fiat prorsus per
lucicla atque decolor. Praeparati gramma unurn sub clivo au! loco 
perflatui exposito aestuatum si fuerit, ne praebeat residuurn, quod 
poncierari potest. 

Attentissirne servato. 
Doses singulae 111axi1nae gran11na 0·02. 
Dosis in diern maxima gramma 0·06. 
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Hydrastis Canadensis radix. 

Hydrastis canadensis L. (R.a111u1c11laceaej est planta perennis 
per civitates orientales Americae septemtrionalis, in regionibus sal
tuosis - Kentucky, Ohio, el Virginae occidentalis - domestiGa, 
cuius rhizomata et radices adventitiae adhibentur. 

Rhizoma siccatum radices adventitias tenues, interdum etiam 
reliquia caudicis ferens, est longitudine 3-5 cm., diametro 
5-8 mm. arcuatim in!lexum, aut multifarie !lexuosum; nonnun
quam anulatum, sed etiam per longitudinem rugatum, nodosum, 
rigidum, du rum; extrinsecus peridermate fusco-cano obductum, 
intus vero coloris est acriter flavi. Radices adventitiae sunt fra
criles circiter 1 mm. diametro crassae, et si non sunt comminutae, 
" plurium contimetrorum longae. 

ln sectione transversa cortex satis latus apparet; xylen1a 

in fasciculos 10-20 angustos cuneiformes reparlitur, qui in 
orbem radiatim suni dispositi, et inler se radiis medullaribus !alis 
distinguuntur. Medulla ipsa est uberosa. Sectio lransversa radi
cum adventitium in centro fasciculum exhibet stellam quadran
gularem efficienlem; qui pericambio, item endodermide monosticha 
e cellulis leptodermicis con!lata cingitur. ln parenchymale ubique 
nsunt granula pusilla amyli, sed reperimus cellulas quoque tales, 
quae pigmentum flavum amorphum, per aquam solubile condunt. 
Crystalli in cellulis non observantur. lnfusum radicis aquosum 
(1: 100) est coloris flavi, sapit amare; et si huius partes duas ad 
parlem unam acidi sulfurici addideris, atque insuper aliquot gut
tas aquae chlori tabulatim disposueris, orbis coloris alro-ruben
i s oritur. Sectionis transversae taleolae tenui acidi nitrid guttam 
unam si instillaveris, el ope microscopii investigaveris, observabis 
cryslallos permultas, flavas berberini, quae formam habent aci
cularem. Pulveris rhizomatis centigramma unum ope chloroformii 
si exlraxeris, el de extracto chloroformium evaporaveris, residuum 
colore carens . per acidum sulfuricum, quod pauxillum kalii 
bichromici continet, colorem rubrum ducit; itemque cum acido 
'sulfurico cui parvum crystallum ammonii molybdaenici iniecturn 
sit, colorern primo squalide viridem, mox colorern caeruleurn 

du cet. 
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Radix est inodora, saporis peramari, atque masticala salivam 
colore flavo imbuit. 

Hydromel infantum. 

Rp: lnfusi Sennae cum Manna 
partes ponderatas quatuor 

Syrupi Aurantiorum· 
partem ponderatam unarn 

Ex tempore parato. 

~;,... Hyoscyami folia. 

4 

Hyoscyamus niger L. (Solanaceai:i est planta annua, item et 
biennis totu1n per regnum nostrum in vervactis aggestibusque 
quisquiliarum, ad vias frequens, cuius folia adhibentur. folia 
sunt oblonge ovata, in apice acuta, plus-minusve sinuoso-lo
bata, vel dentata, basilaria maiora, petiolata, caulina vero minora, 
amplexicaulia, propter pilos viscosos holosericeo-tomentosa, mollia. 
Magnitudine sunt ad cm. 30. longa, ad cm. 10 lata, colore im
munde claroviridia, recentia odorem nauseoso-narcoticum halant 
siccata vix olenl, sunt sapore subamaro. ' 

Colligenda sunt e plantis, dum florent inculte proveni
entibus, vitroque bene obturato ultra annum ne serventur. 

Praestent extracti spirituosi saltem 18°/,. folia microscopio 
scrutata exhibent cellulas epidermidis et superne et in Iamina 
aversa sinuatas, stratum cellularum paliformium est monostichum, 
parenchyma vero laxum, spongiosum polystichum. Praecipue 
in cellulis parenchymatis quae vicinae sunt strato paliformi, cry
stalli calcii oxalici maiores singulae provenientes aut gregatim 
occurrentes apparent. Pili foliorum sunt bifarii, copiosius occur
runt pili acuminati, articulati e cellulis 2-8 constantes; rarius 
autem pili glandulosi longe petiolati, capitulum polycellulare 
ferentes, sed interdum et pili breviter petiolati capitulo monocel
lulari cernuntur. 

Doses singulae maximae gramma 0'3, 
Dosis in diem maxima gramma J ·O. 
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lnfusum laxativum .. 
fnjuswn Sennae compositum. lnjusam Sell!zae cum Manna. 

Rp: Foliorum Sennae (II) 
grammata centum . . . . . . . . . 100 

Infundito: 
Aquae destillatae fervidae 

grammatibus octingentis . . . . . . 800 
Semihora peracta infusum colato; residuum leviter ex

primito, et in colatura solvito: 
Mannae 

grammata ducenta .. , . . . . . . 200 
Soluta ebulliant, atque refecta sufficienti quantitate 

aquae destillatae, ut pondus 
grammatum mille . . 

efficiatur, colanda per pannum. 
1000 

Liquor dulcis, fusco-rubeus limpiclus et perlucidus, folia 
sennae olens. Quodsi tentamen eius, quod capit grammata 5, 
conquassaveris centimetris cubicis 5 aetheris, solutionemque ae
theream, quae secernitur, in tubo exploratorio conquassaveris 
cum centimetro cubico 1 liquoris ammoniae 10'/o-arum, et centi
metro cubico 1 aquae, Iiquor hic ammoniatus colorem ducet 
rosaceu1n. 

Asservetur pasteurisatum in lagoenis minoribus. 

lnfusum Rhei. 
Tinctura Rhei aquosa. 

Rp: Rhizomatis Rhei comminuti 
grammata quinquaginta 50 

l< alii carbonici 
grammata quinque 5 

Pulveris Boracis 
grammata quinque. 5 

Infundito mixturam 
Aquae destillatae fervidae 

grammatibus quadringentis et quinquaginta . . 450 
Elapsa hora una infusum colato, residuum modice ex

primito et liquori re!rigerato addito 

l 
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Spiritus concentrati 
grammata quinquaginta . . . . . . 50 

atque tantum 
Aquae destillatae, 
ut pondus totius sit 

grammatum quingentorum . . . . . 500 
Liquorem per sedimentationem repurgatum impleto in 

Iagoenas 1ninores. 
Liquor coloris rubeo-fusci rheum sapiens atque olens. Quodsi 

infusi Rhei centimetrum cubicum 0·2 dilueris aquae centimetri 
cubicis 10 solutionique pallide flavi acldideris aliquot guttas li
quoris natrii hydrooxydati quinquies normalis, huius color in 
rubeum mutabitur. 

Asservato pasteurisatum in lagoenis minoribus. 

~f~ lpecacuanhae radix. 

Uragoga lpecacuanba (IF'ild) Baill. sea Psychotria lpecacuanha 
Mii!ler Argoviensis, seu Cephaelis lpecacuanha IVillde11ow (Rubiaceaei 
in silvis Brasiliae praesertim in provincia Matto-Grosso sponte 
proveniens, nuper autem per lndiam orientalem iam nonnullis 
in locis plantata sub!rutex, humilis, sempervirens, !ere 30-40 cm 
alta, cuius rami radicales totum per annum, exceptis mensibus 
pluvialibus leguntur atque in sole siccantur. Partes radicum sunt 
crassitudine 2-5 mm„ longitudine 10-15 cm. vermiculariter 
flexae, anulato-nodosae, plerumque non ramificantes, coloris gri
sei, vel griseo-fusci. Cortex est !ere corneus et de ligno cylindrico 
albo perfacile detrahi potest, aut repellitur. Odore est iniucundo, 
mephitico, sapor vero nauseam movet, amarus est et acer. 

Scrutando ope microscopii offert in cortice contexturam 
cellularum uberem e cellulis parenchymaticis, polygonalibus con· 
stantem, ubi prope ad cambium phalanges parvae e tubulis cribrosis 
conflatae cernuntur. Diametrum singulorum amyli granulorum ple
rumque attingit p„ 3-10 sed non maius est, quam p„ 12. Lignum est 
structurae radiatae, praesertim e pachydermicis, lignescentibus, 
oblique punctatis libris succedaneis, porro e tracheidis conflatum, 
quae tracheidae similiter oblique sed areatim sunt punctatae, et 
a latere sub finem inter se per foramina rotunda coniunctae 
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Hae conformationes in sectione transversa inter se vix digno
scuntur. Medulla centralis deest. ln pulvere párando pars lignosa 
removeatur et quantum alcoloidoi-um inest, quod certe 2°/, efficiat, 
statuandum est hac ratione: 

Recipe pulveris Ipecacuanhae (VI) grammata 5, saepe concute 
cum grammatibus 75 aelheris in lagoena Erlenmeyeriana, bene 
oblurata. Elapso quadrante horae mensuralo in Jagoenam liquoris 
ammoniae ad 10'/o redactae centimetra cubica 4, et mixturam 
iterum quasseto fortiter et continenter per quadrantem horae. 
Elapsa semihora filtrato attente liquoris emundati aetherei gram
mata 60 (= grammata 4 pulveris) in Iagoenam ex vitro Jenensi 
paratam el epistomeo vitreo munitam, quae centimetra capit 
cubica 200; Iagoenae apparatum refrigeratorium Liebigianum 
adiungens evaporato liquorem, dum siccum oritur. ld quod 
remanet, solvito bis quinis centimetris cubicis aetheris, el eva
porato iterum, dum siccum evaserit. Affundito tum in residuum 
refrigeratum aetheris aqua saturati centimetra cubica 30, deinde 
centimetra cubica 10 acidi hydrochl'"rici decinormalis; el si so
Jutum fuerit, adde ad liquorem 90 centimetra cubica aquae, 
indicatorem nonnullas guttas solutionis eosini spirituosae su
mens. Concute tum liquorem semel, elapsisque sexagesimis 5 
instillato in portionibus lagoena obturata semper bene quassata, 
tantum solutionis natrii hydrooxydati decinormalis, ul liquor 
aquosus colorem ipsum pallide rosaceum ducat. Centimetrorum 
cubicorum acidi hydrochlorici decinormalis mensurati ac centi
metrorum cubicorum consumptae solutionis natrii hydrooxydati 
decinormalis differentia multiplicala cum o·0241 praebet quan
titatem alcaloidorum, quae in grammatibus 4 pulveris ipecacuanhae 
continentur. 

lridis rhizoma. 

Rhizoma plantarum in regnis ad Mare Mediterraneum do
meslicarum, quae lamen etiam apud nos proveniunt: lris germanica 
L., lris pallida Lamarck, el lris florentina L. (lridaceae). Plantae bi
ennes aut triennes praebent mercem. Rhizoma mense Augusto 
effossa post macerationem in aqua orbalur subere etin aere arescit. 
Sunt plerumque frusta 10-15 cm. longa, usque 4 cm. crassa, modice 
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complanata, tribus-quinisve constrictionibus articulata, in partibus 
crassioribus dichotoma, sat ponderosa, dura, tenacia, fracturam 
Jevem offerentia, quorum color albicans, odor autem violam nobis 
in memoriam redigit, sapor quidem paululum aromaticus est, sed 
pungens. Rhizomatis terr11inus inferior offert cicatrices radicum 
resectarum, terminus vero superior punctationem exhibet propter 
mestomata vasorum, quae ex foliis oriuntur. 

Ope microscopii investigantes contexturam cellularum iso
cliametralem reperimus, quae conflata est e cellulis parenchymatis 
pachydermicis, valde porosis, scatentibus granulis amyli. Haec 
granula offerunt nuclea magna plerumque ovalia, excentrica. 
lnter cellulas parenchymatis in utriculis angustis inserta mucino 
prismata calcii oxalici, !ere 20-30 :1 .. longa et 10-16 u. crassa 
occurrunt. 

Mestomata vasorum in parte corticali collateralia sunt, alibi 
vero concenirica; pars maior vasorum scalatim est incrassala, ra
riora occurunt vasa spiralia; endodern1atis elen1enta 1nechanica 

clesunt. 
Curam habeas, ne sit tibi praeS"to merx ope calcii carbo

nici, immo plumbi carbonici dealbata. lila enim iniecta in aquam 
acidulam effervescit; altera vero per aquam hydrosulluratam in 
superficie colorem subgriseo-nigrum induit. 

~J~ Jalapae radix. 

Planta perennis in silvis montium Andes in Mexico per loca 
uliginosa sponte crescens, in Ceyl.on el Java iamseminata. Exogonium 
purga Be11th. (Co11vulvulaceac) radices fert adventitias, quae tuberum 
instar sunt incrassatae, atque radiis solis, cinere calido, aut forte 
et igni aperto siccantur. Frustula radicum variae suni magni
tudinis ab ovo gallinaceo usque ad mala: .sunt globosa, pirifor
mia, vel oblonga, integra aut secta, compacta, dura, ponderosa. 
interdum siccandi causa lissa. Per Jongitudinem aut irregulariter reti
culato-rugosa, lenticellis instructa occurrunt. Color est extrinsecus 
atro-luscus, lenticelli ex transverso porrecti s unt lucicliores, in rugis 
autem infimis nitide nigricantes. Franguntur cornus instar, frac
tura vero est nec librosa, neque lignosa. Sapor radicis est prius 
subdulcis, mox inamoenus, lastidiosus, faucemque radens, odor 
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autem leníter fumosus. Medío oblíque dis~ecta radix superficiem 
lucidam griseo-fuscam offert; portio angusta corticalís a xyle
mate conferto dirimitur orbiculo fusco, Xylematis proprium est, 
ut in eo círculí fuscí concentríci occurrant; ín frustulís maíoríbus 
círculí tales modo ín partibus exteríoribus apparent, dum íntror
sum fascíae reperíuntur, item maculae punctaque obveníunt, 
quo fit, ut superfícíes secta quasi marmorata apparet. 

Microscopio examinanti offert se sub phellodermate valído 
contextura corticis angusti e cellulís parenchymaticis membrana 
tenuí instructis constans; in parenchymate complures utriculí 
secretiferi decurrunt, quorum sectio oblíqua ampla atque rotunda 
est. In parcnchymate ligni validi vasa catervas irregulares maio~ 
res-mínoresve efficiunt, circum illa cambium secundarium ortum 
est, quod adversus vasa elemenla lignosa, extrinsecus vero cri
brosa utriculosque secretíferos produxit, qui etiam in parenchy
mate affatím proveniunt. Cellulae parenchymatis refertae sunt 
granulis amyli, quae magna, rotunda singula, bina in1mo et trina 
composita obveniunt concentricis stratis praedita, sec! plus-minusve 
deformata. frequentes sunt in cellulís parenchymatícis etíam ro
seolae calcii oxalici. 

Resinae habeat radix saltem partes centesimas 8°/0, quod 
eodem modo statuendum est, sícut praescriptum legitur in paranda 
resína Jalapae. lndoles vero confectae resínae sint pares resinae 
jalapae officinalis. 

A iten te servet u r. 

-!- jodoformium. 
M ctfwnum trijodatum. 

CHJ, 393·9. 

Crystallínae lamellulae hexagonales, citrínae, vet pulvís flavus 
crystallínus, cuius odor permanans, ingratus est. Ad gradus ca
lorís circíter 120° liquescít. Aqua paene insolubilis est; partíbus 
pensatís 50 spiritus frígídi, partíbus !ere 10 spírítus fervidí, itern 
aetheris partíbus pensatis 6 solvítur. 

Conquassatum partibus pensatis 10 aetheris prorsus per
lucídam praebeat solutionem. Partíbus pensatis 10 aquae con
quassaturn, mox defíltrato liquore hoc fíltratum solutione baryi 
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chloratí mutarí non licet; solutione vero argenti nitrici, ut plu
rímum víx aliquantulum lactescat. 

Aestuatmn in lamella porcel!anea, nulla residuo remanente 
avolet. 

Servetur probe obstructurn in lagoena coloris atri. 
Doses singulae maxirnae pro usu interno gramma 0·20. 
Dosís in diem maxima pro usu ínterno gramma J ·OO. 

-!~ jodum. 
J = 126'97. 

Crystallinae lamellulae rhomboideae, gríseo-nigrae, nitorís 
metallicí. Aqua tantum modíce solvuntur, sed affatim solutíone 
kalií iodatí, spíritu ac aethere, colorem fuscum ducentes; chloro
forrnío, tetrachlorido carbonii et disulfído carboníi autem colore 
víolaceo solvuntur. 

Nonnulla decigrammata íodi aestuata si fuerint in tubo 
exploratorio sicco, mutantur in vapores colorís violaceí, mox 
crystallorum forma sublimantur. ln hoc tentamine iodum ne 
praebeat resíduum, in sublimato autem guttulae liquoris, vel 
crystallí decolores, aciculares, parvae, ne vitro optico quídem spec
tanti occurrant. ln pulverem si fuerit contrítum, ne cohaereat. 
Conterito íodi gramma 1 cum grammate 0·1 kalíí iodati, deínceps 
calefacito míxturam in ollula porcellanea, dum iodum avolet. 
Residuum album solvito aliquot centimetris cubicis aquae, solutis 
admísceto supe1fluam quantitatem solutionis argentí nitrid atque 
alíquot centimetra cubica líquoris ammoníac. filtraturn Jatícis 
huius praecípitato abundantis, si acidulum factum erít cum acido 
nítríco, ut plurimum, vix levíter fia! lacteum. Oramma 0·5 íodi 
in pulverem contriti conquassato aquae centímetrís cubícis 10; 
latici pallide subfusco admisceto guttatim solutíonis natrii 
thiosulfuricí decínormalis tantum, dum sane decolorabítur; deín
ceps addito ei adhuc lixivíae natríi guttas 20 et solutionis ferro
sulfatis guttas 5; liquor concussus et leníter calefactus, si eum 
acídulum feceris ope acíclí hyclrochlorící, ne peractis quidem 
alíquot momentis horae colorem subeaeruleum aut subvíridem 
induat. 

Solvito in aqua iodí ín pulverem contriti gramma 1 ·27 una 
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cum grammatibus 2 kalii iodati, ut cenlimetra cubica 100 effi
ciantur; si huius solutionis portioni, quae capit centimetra cubica 
20, insti!laveris natrium thiosulfuricum 0·1 normale solutum, 
lnlius centimetra cubica 19'9-20·1 consumantur, Jiquor ut decolor 
reddatur. 

ln lagoena vitreo epistomio recte haerenti munita attente 
servato. 

Doses singulae n1aximae pro usu interno gram1na 0·03. 
Dosis in diem maxima pro usu interno gramma 0·10. 

juniperi fructus. 

Apud nos quoque, ac fere totam per regionem temperatam 
item et frigidam sponte virens frutex est juniperus communis 
L. (Abietüzaccae), cuius galbuli maturi evolutionis anno altero per 
autumnum lecti offerunt mercem. Sunt sphaeroidae, nitentes, 
glabri, in apice suturas ternas, in basi vero stellatim locatas, pu
sil!as fuscas, bracteas squamosas ferentes. Sarcocarpium est molle 
spongiosum, coloris subviridefusci, nucleolos ternos duros in
cludens, qui praestant utriculos oleiferos-gibbosos. Sapiunt sub
dulce-aromatice, saporem alienum subamarum relinquentes. Odor 
est at]loenus, oleum terebinthinae nobis in memoriam redigens 
Oalbulos immaturos, griseos, seu rubentes, itemque aridatos, ve
tustos et ab insectis perforatos noli paratos habere. 

l(alium 
CH:..COOK 

aceticum solutum. 
Aq l CH, . COOK= 98·8]. 

Rp.: Acidi acetici diluti 
grammata trecenta . . . . . . . . . 

Adde portionibus digerens 
Kalii hydrocarbonici 

grammata octo et nonaginta . . . . 
fac ut acidi carbonici expellendi causa saepius ebul

Jiat liquor in patena porcellanea pensata. ln ebul
litione liquorem neutrum reddito ope kalii hydro-

300 
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carbonici, filtrato per chartam, pro necessitate rerum 
evaporato, aut diluito cum aqua destillata sic, ut 
pondus sit 
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grammatum ducentorum nonaginta et quatuor . . . 294 
fundito praeparatum in Iagoenas medicamentarias mi
nores, steri!isatumque servato. 

Liquor reactionis neutrius, aut modice acidi, decolor, inodorus 
et perlucidus est. Poncius specificum l '716- l'l 80. Partes pensatae 
3 contineant kalii acetici partem 1. Praeparati tentamen, quod est 
centimetrorum cubicorum 10, quinquies tanta copia aquae dilutum 
si fuerit, quod conquassaveris cum grammate 0·5 acidi tartarici, 
reddet praecipitatum crystallinum album, quod solutione ferri 
sesquichlorati colorem ducit atro-violaceum. 

I<alii acetici centimetra cubica 2 si commiscueris cum 
solutione stanni chlorati ope acidi hydrochlorici paratae, liquor 
leniter calefactus et per sedimentationem emundatus colore sub
fusco, ne semihora quidem peracta tnduatur. Bis tanta copia 
aquae dilutum, nec aqua hydrosulfurata, nec solutione ammonii 
sulfurati, neque baryo chlorato soluto mutetur. Simili modo di
lutum si acidulum exstiterit ope acidi nitrici, addita solutione 
argenti nitrid, ut plurimum vix leniter lactescat. 

Asservato frigidum; praeparatum turbidum et lixiviosum 
eliminanclum est. 

+· Kalium bichromicum. 
!(a!iam pyrochromicum. 

K,Cr,O, = 294·5. 

Crystalli colore aurantiaco-rubro. Solvuntur circiter decem 
partibus pensatis aquae in liquorem eiusdem coloris. 

Quodsi salis huius gramma o·s et tantundem natrii acetici 
crystallisati solveris aquae centimetris cubicis 10, solutaque con
quassaveris cum gramma!e 0·5 acicli tartarici, efficietur praecipi
tatum album crystallinum. 

Tentamen salis, quantum mucro cultri capit, calefactum cum 
acido hydrochlorico, abunde evolvit gas chlori. 

Attente servato. 
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+ Kalium bromatum. 
KBr=J19·J. 

Crystalli cubicae, decolores, saporis salsi, acris, aut pulvis 
albus granulosus. Circiter partibus pensatis 2 aquae et partibus 
80 spiritus solvuntur. . . 

Salis gramma o·s, et tantundem natrii acetici crystalhsati 
si solveris centimetris cubicis 10 aquae destillatae, solutaque 
conquassaveris grammate o·s acidi tartarici, oritur praecipitatul11 
album crystallinum. Solutio praeparati cum tetrachlorido carbonn 
et pauca quantitate aquae chlori conquassata si fuerit, tetra
chloridum carbonii induitur colore subrubeo-flavo. 

lmmersum in flammam ope fili platinei, hanc colore flavo 
ne afficiat. Solutio eius aquosa (1: 10) nonnullis guttis acidi 
hydrochlorici acidula facta ne mutetur per aquam hyc!rosulfuratan:, 
ne tum quidem, si laticem ope liquoris ammoniae lixiviosum rec!c!1-
deris. Tentamen sa!is in pulverem contriti in lamellula porcellanea 
alba aliquot guttis acic!i sulfurici diluti madefactum si fuerit, hoc 
ne effervescat, neve f!avum fial. Charta Jaccae musci rubra, cm 
pulverem eius insperseris, nimis caerulea ne fiat. Solutionem ei~s 
(1 : 10) ac!c!ita solutione ammonii oxa!ici mutari non hcet, soluno 
vero: (1: 10) ope acidi hydrochlorici acidula facta baryo chlorato 
soluto turbari nequeat. Quodsi solutionis eius aquosae (1: 10! 
a!iquot centimetra cubica conquassaveris cum tetrachlorido car
bonii, atque nonnullis guttis ferri sesquichlorati soluti, tetrachlo
ric!um carbonii c!ecolor maneat. 

Solvito praeparati gramma 1·19 cum aqua c!estillata, ut 
volumen centimetrorum cubicorum 100 efficiatur. Quoc!si huius 
solutionis portionem, quae capit centimetra cubica 20 comm.i
scueris cum nonnullis guttis acic!i nitrici, atque centimetris cubic1s 
20 solutionis argenti nitrid c!ecinormalis, deinceps liquorem prae
cipitato abundantem, postquam calefactus et conquassatus est, 
filtraveris, filtrati huius limpidi portio altera addito acido hyc!ro
chlorico, altera vero argento nitrico va!idius ne turbetur. 
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Kalium carbonicum depuratum. 
I<, co, = 138·3. 

Oranula alba, quae pari copia aquae !ere tata solvuntur. 
Solutio est caustice lixiviosa. 

Quodsi salis huius gramma 0·20 solveris aquae destillatae 
centimetris cubicis 10, solutisque adsperseris acidi tartarici gramma 
0·5 ex liquore, dum effervescit, praecipitatum album crystallinum 
secernitur. 

Contineat 90 saltem centesimas ka!ii carbonici. ltaque kalii 
carbonici depurati gramma J ·38 si solveris aquae destillatae centi
metris cubicis 10, ut solutionem hanc neutram reddas, sumens indi
catorem solutionis methylorange guttam 1-2, acidi hydrochlorici 
norma!is saltem 18 centimetra cubica requiruntur. 

Asservato in vasculo probe obstruc!o. 

Kalium carbonicum purum. 
K,CO, = 138·3. 

Pulvis albus, granulosus, penitus siccus, in aere humescens 
Aqua abunde solvitur, spiritu vini solvi non potest. 

Oramma 0·20 salis huius si solveris aquae destillatae centi
metris cubicis 10, solutisque adsperseris gramma 0·5 acidi tar
tarici, ex latice dum effervescit, praecipitatum album crystallinum 
secernitur. 

Solutio praeparati aequali pondere aquae parata prorsus 
perlucida sít; huius solutionis portionem, quae est centimetri 
cubici 1, si permiscueris aquae hydrosulfuratae centimetris cubicis 
10, solutio ea ne tum quidem mutetur, si laticem ope acidi 
hydrochlorici acidum effeceris. Mica sa!is !mius ad flammam 
admota ope fili platinei, hanc colore flavo ne afficiat. Solutionis salis 
aquosae (1:10) experimentum mixtum cum liquore ammoniae,additis 
aliquot guttis argenti niirici soluti ne mutetur; tentamen vero al
terum acido nitrico acidulum factum, per solutionem baryi nitrici ne 
turbetur; addita autem argenti nitrici solutione, ubi plurimum ita 
lactescat, ut vix percipi possit, sed leniter calefactum quoque ne 
coloretur atrius. Soluiionis aquosae (1 : 10) portionem, quae capit 
centiinetra cubica 10, si conquassaveris cu1n 1-2 gutta soluM 
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íionis ferri sulfurici, mox lente calefactam acido hydrochlorico 
acidulam feceris, ne induatur colore subcaeruleo. Solutionis aquo
sae portionem minimam neutram si reddideris ope acidi sulfurici, 
moxque commiscueris cum 2-3 voluminibus acidi sulfurici concen
irati et in latice refrigerato solutionem ferri sulfurici tabulatim 
disposueris, in piano con termi no orbis coloris atri ne efficiatur. 

Praeparati in pulveren1 contriti gran1n1ata duo si cren1averís, 
dum leniter rubentia candeant, id quod de pondere perit ne sit 
plus quam 0·10 grammatis. Salis usti gramma 1·38 solvito in 
centimetris cubicis 10 aquae destillatae, et indicatore solutionis 
methylorange gutta 1-2 adhibita, redde solutionem neutram 
ope acidi hydrochlorici normalis, cuius rei causa acidi huius centi
meira cubica saltem 19·8 consumantur. 

Kalium carbonicum solutum. 
K,CO, + Aq. [K,CO, = 138·3]. 

Rp.: Kalii carbonici puri 
grammata centum et quinque . . . . 105 

Solvito 
Aquae destillatae 

grammatibus ducentis. . . . . . . . 200 
Soluta filtrato, et si opus fuerit diluito aqua destillata 

adeo, ut sit ponderis specifici J ·335-1 "340. 
Liquor decolor, perlucidus, caustice lixiviosus. Partibus 

ponderatis 3 insit kalii carbonici pars 1. 

Kalium chloricum. 
KCIO, = 122·6. 

Crystallinae lamellae decolores, aut pulvis albus crystalli
nus. Partibus ponderatis 16 aquae frigidae, et partibus 2 fer
vidae solubilis. Solutio reactionis est neutrius. Leniter calefactum 
cum acido hydrochlorico gas chlori emittit. Cum materiis, quae 
ignem capere possunt simul contritum aut calefactum explodit. 

Oramma 0·5 salis huius, et tantundem natrii acetici cry
stallisati si solveris in centimetris cubicis 10 aquae destillatae, 
et soluta conquassaveris cum grammate 0·5 acidi tartarici, oritur 
praecipitatum album crystallinum. ln solutione eius aquosa non 
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iit praecipitatum per solutionem argenti nitrid. Quodsi autem 
éxperimentum minimum salis lniius in lamina platinea aestuaveris, 
cium evolutio gasi oxigenii cessaverit, deinceps residuum aqua 
solveris, in hac solutione iam praecipitatum album caseo, simile 
aclclita solutione argenti nitrici residit. 

Solutio praeparati aquosa (1: 20) ne mutetur per aqua111 hydro
sulfuratam, ne tum quidem, si liquorem acidi hyclrochlorici ope 
acidulum, aut liquoris ammonii lixiviosum recldicleris; porro ne 
mutetur solutione ammonii oxalici, aut baryi chlorati, addita vero 
solutione argenti nitrici,' ut plurimum vix modice lactescat. Salis 
lrnius gramma 1 in vasculo cylinclrico si infucleris centimetris 
cubicis 5 ,lixiviae natrii, laticique aclclicleris limaturam zinci, quan· 
tum mucro cultri capit, et tantunclem ferri pulverati, mox vas
culo patella vitrea obtecto, aer, qui in vasculo inest, ne elapsis 
quiden1 horae sexagesiniis 10 an1n1onian1 oleat, aut potius circa 
virgam vitream acic!o hydrochlorico madefaclam nebula ne oriatur. 

Provide servetur. 
Doses singulae n1axin1ae gran1111a 0·5. 
Dosis 1naxin1a in dien1 gram1nata 2·0. 

Kaiium hydrocarbonicum. 
l(alium bicarbonicum. 

KHCO„ = 100·2. 

Crystalli perlucidae, prorsus decolores, inter se non cohae
rentes. Partibus fere 4 aqua solvi possunt; solutio reactionis est 
paululum lixiviosae. 

Oramma 0'30 salis lniius si solveris centimetris cubicis 
10 aquae destillatae, solutisque adieceris, acidi tartarici rrramma 

"' o·5, e liquore, dum effervescit, praecipitatum album crystallinum 
oritur. Solutio salis aquosa acidis mixta acriter fervet, sed in 
solutione magnesii sulfurici temperie consueta praecipitatum 
non reddit. 

Solutio salis addita aqua hydrosulfurata ne mutetur, ne 
tum quidem, si acido hydrochlorico acidulam feceris. Aestuatum 
in filo platineo flammam usque ad finem colore afficiat violaceo. 
Solutio sali s aquosa ope acidi nitrici acidula facta ne turbetur: nec 
baryo nitrico, neque vero argento nitrico soluto. Salis huius in 
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pulverem contriti portio grammatum quinque, candefacta in ollula 
platinea, praebeat residuum grammatum 3·44-3'45. 

Servetur in lagoena provide obturata. 

Kalium hydrotartaricum. 
Kaliam tartaricam acid11111. 

KH (C,H10,) = 1ss·s. 
Rp.: Acidi tartarici 

grammata ducenta . . . . . . .. 200 
Solvito 
Aquae destillatae 

gra111111a tibus 
solutis sensim adspergiio 
Kalii hydrocarbonici 

quingentis. . .... 500 

gra.mn1ata centu1n . . . . . 100 
Postquam efferbuit, praecipitatum crystallinum in colaturam 
linteam colligito et expressum in loco calido siccato, denique 
in pulverem conterito. 

Pulvis albus crystallinus, sapore aciclulo, solubilis partibus 
poncleratis 192 aquae frigidae, et partibus 20 fervidae, spiritu 
solvi non potest. 

Solutione natrii carbonici effervescens solvitur. ln lamina 
platinea ustum sacchari iosti odorem spargens abit in carbonem. 
fd quod remanet, flammam, cui ltdmotum erit, colore violaceo 
afficiel. 

Salis huius pulverem tenerrimum si aqua hydrosulfurata, 
in pultem redegeris, colorem canclidum ne perdal. Salis .lrnius 
solutio Jiquore ammoniae paráta, addita gutta una ammo~u st'.1-
lurati ne mutetur. Oramma o·s salis huius si solveris cenllmetns 
cubicis 2 acidi hydrochlorici calicli, solutisque admiscueris solu
tionis stanni chlorati cum, acido hydrochlorico paratae centimetra 
cubica 1 O, latex leniter calelactus colorem subfuscum ne semi
hora quidem elapsa induat. Quassato aliquoties gramma 1 salis 
huius acidi acetici centimetris cubicis 5, elapsa semihora laticem 
filtratum diluito aquae cen!imetris cubicis 25; latex hic aliquot 
rruttis solutionis a1111nonii oxalici tnixtus, intra spatiutn sexag·esin1ae 
~nius ut plurimum vix modice turbetur. Salis huius gramma 1 
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saepius si quassaveris aquae centimetris cubicis 20, liquor filtratus 
ope acidi nitrici acidulus factus, addita solutione baryi nitrici ne 
mutetur, solutione autem argenti nitrici summum modice lactescat. 
Quodsi salis huius gramma 1 calefeceris cum centimetris cubicis 10 
natrii. hydrooxydati soluti, ammonia ne oriatur. 

~!~ Kalium hydroxydatum. 
!(alium caaslicum. 

i<OH =56·2 

Bacilla candida · fracturae 
mox dilabuntur. Aqua dimidii 
est caustice lixiviosa. 

crystallinae. ln 
ponderis solvi 

aere hu111escunt~ 

possunt. Solutio 

Oramma 0·20 praeparati si solveris cen timetris cubicis 10 
aquae destillatae, solutaque conquassaveris grammate 0·5 pul
veris acidi tartarici, efficitur praecipitatum album crystallinum. 
Solutio praeparati aquosa est reactionis quam maxime lixiviosae 
atque · in soluiione argenti nitrici praecipitatum offert griseo
fuscum. 

Kalii hydroxydati gramma 1 si solveris centimetris cubicis 
2 aquae, atque lixiviae refrigeratae admiscueris spiritus concentra!i 
centimetra cubica 10, e liquore etiam bora una peracta, ut plu
rimu111 tantu111 exiguun1 sedilnentu1n secernatur. 

Solutio praeparati (1 : 20) aciclo nitrico acidula facta, ne turbe
lur, nec solulione baryi, nec argenti nitrici, minime quidem fiat hoc 
aut ilico, aut validius. Solutionis eiusdem aquosae (1: 20) po1lio, 
quae efficit centimetra cubica 10, conquassata aliquot guttis 
solutionis sulfatis ferrosi, deinde moclice calefacta et acido hydro
chlorico acidula facta, caerulea ne reddatur. Solutionis kalii hydroxy
dati exiguam partem (1 : 20) fac neutram ope acidi sullurici, mox 
autem volumina 2-3 acidi sulfmici concentrati addito, atque in 
liquorem refrigeratum tabulatim superponito stratum sulfatis ferrosi : 
jn piano ubi se liquores tangunt, orbis coloris atri ne oriatur. 

Contineat 80°/0 saltem kalii hydroxydati. Proinde, praeparati 
grammata 5'60 si solveris cum aqua, ut cenlimetra cubica 100 
efficiantur, mox ad portionem centimetrorum cubicorum 20 solu
tionis huius addideris centimetra cubica 10 solutionis lí'aryi 
chlorati, simul et aliquot guttas solutionis spirituosae phenol-
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phtaleini 'instillaveris, acidi hydrochlorici normalis. centimetra 
cubica saltem 16 adhibeantur, ut liquor rubeus decolor quidem fiat. 

Servetur in lagoena exactissi111e obturata. 

Kalium hypermanganicum. 
K Mn O, = 158·3. 

Crystalli prismatici coloris atro-violacei, paene nigri, nitoris 
metallici. Aquae frigidae partibus pensatis 16, aquae bullientis 
p?rtibus 3 solvuntur. Materia ad exarclescendum facili mixtum, 
quodsi aut contritum, aut calefactum aut illisum erit explodit. 

Salis huius in pu!veren1 triti tentamen parvun1, si unica 
gutta aquae hu111ectatu111 fia111111ae admoveris ope fili platinei, 
scintillans decomponitur, et flammam colore violaceo afficit. Solutio 
dilutior aquosa coloris est pulchre violacei, cuius solutionis ten
hnnen cun1 lixivia natrii, unicaque guHa spiritus pen11ixtu111 citc: 
virescit. 

Kalii hypermanganici gramma o·s gi ebulliverit cum gram
matibus 30 aquae, et grammatibus 2 spiritus, liquoris huius 
fosCi praecipitato referti filtratum clecolor sit; portionem eiusdem 
filtrati, quae .est centimetrorum cubicorum 10, si conquassavcris 
grammate o·s acidi tartarici pulverati, praecipitatum album crys
tallinum oritur. Eiusdem filtrati poriio altera, quae centimetra 
cubica capit quinque, ope acidi nitrici acidula reddita, solutione 
baryi nitrid, vel argenti nitrici, vix modice queat mutari. Portionem 
eiusdem fil!rati, quae supererit, si coquendo ita inspissaveris, ut 
dimidium evadat, et si mox liquori refrigerato volumina 2-3 
acidi sulfurici concentrati caute addideris, denique vero in liquorem 
refrigeratum sulfatis ferrosi solutionem stratificaveris, in piano, 
quo se liquores tangunt, orbis coloris fusci ne oriatur. 

Solvito salis huius gramma 0·316 cum aqua, ut centimetra 
cubica 100 efficiantur, tunc ad portionem centimetrorum cubi
corum 20 solutionis huius adclito kalii iodati gramma 1, deinde 
fac liquorem acidulum ope acidi hydrochlorici, denique autem 
titrato iodum, quod secernitur ope solutionis natrii !hiosulfurici 
decinormalis. Ad hoc perficiendum solutionis volumetricae centi
metra cubica 10·9-20·0 adhibeantur. 

Servetur provide luce remotum, vaporibusque organicis 
tutum in lagena epistomio vitreo munita. 

-!~ Kalium hypophosphor--0sum. 
KH, PO, = 104·2. 

Sal albus, crystallinus, hygroscopicus. Aqua abundanter, spi
ritu satis facile solvitur. 

Experimentum salis huius candefactum in lamellula porcel
lanea, producit gas flamma lucicla ardens. Oramma 0.5 salis huius, 
toticlemque natrii acetici crystal!isati, si solve1is aquae 'entimetris 
cubicis 10, solutaque conquassaveris acicli tartarici pulverati 
grammate o·s, praecipitatum album crystallinum 01itur. Guttae 
a!iquot solutionis salis huius leniter calefactae simul cum solu
tione argenti nitrici ammoniati reclclunt praecipitatum coloris atri. 

Tentamen salis ne fervescat cum aciclo hyclroch!orico. ln 
solutione eius aquosa (1: 10) solutio ammonii carbonici praeci
pitatum ne efficiat. Solutio eiusdem ope acicli acetici aciclula fac!a 
per aquam hydrosulfuratam ne mute!ur. Solutio (1: 10) eiusclem, 
acldita solutione calcii sulfurici validius ne 1urbetur; si autem 
solutionem hanc turbidam, ope acicli hydroch!orici aciclulam effe
ceris, eam prorsus claram evadere oportet. Solvito kalii hypos
phorosi gramma 1 cum centime!ris cubicis 10 acidi hyclrochlorici 
tepidi concentratissimi; liquor seclimenta!ione clarus redditus, ne 
semihora quidem peracta induat colorem subfuscum. 

Habeat saltem 90°!,. His congruen!er, kalii hypophosphorosi 
gramma 0'26 si solveris in aqua, ut centimetra cubica 100 effici
antur, eiusque solutionis portionem, quae centimetra cubica 10 
capit, permiscueris cum centimetris cubicis 9 solutionis kalii 
hypermanganici 0·1 normalis, et mox solutionem ope acicli sul
furici centimetris cubicis 10 acidulam ferventem reddideris. eam 
decolorem fieri oportet. 

Asservetur in lagoena exactissin1e clausa. 

-l- Kalium jodatum. 
KJ= 166·1. 

Crystalli cubicae, sapore acriter salso, deinceps subamaro. 
ln aere non humectantur; partibus pensatis 0·75 aquae, et par
tibus 9 spiritus solubiles sunt. 

Salis huius gramma o·s, totidemque natrii acetici crystal
lisati si solveris cum centimetris cubicis 10 aquae, solutaque 
conquassaveris cum grammate o·s acidi tartarici pulverati, effi-
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citur praecipitatum album crystallinum. Solutio eiusdem salis, si 
cum carbonio tetrachlorido el pauca aqua chlorata conquassa
bitur, tetrachloridum carbonii colore violaceo induetur. 

ln filo platineo flammae immersum hanc colore flavo ne 
afficiat. Solutionis salis huius (1: 10) experimentum, quod est 
centimetrorum cubicorum 10, si aliquot guttis acidi sulfurici diluti 
acidulum effeceris, liquorem intra spatiu1P horae sexagesi
marum 5 flavum reddi non licet. Solutio eiusdem aquosa, nonnulis 
guttis acidi hydrochlorici acidula facta addita aqua hydrosulfurata 
ne tum quidem mutetur, si laticem liquore. ammoniae supersatura
veris. Pulvis salis huius chartam laccae musci rubeam, quae eo 
conspergitur, maculis caeruleis .ne afficiat. Solutio eius ammonio 
oxalico soluto ne mutetur, solutio eius autem aquosa, baryo chlo
rato soluto turbida ne reddatur. Solutionis saHs huius aquosae 
·portionem, quae est centimetrorum cubicorum 10 si conquassa
veris cum guttis 10 liquoris natrii hydroxydati, atque aliquot guttis 
sulfatis ferrosi soluti; latex tepefactus, si eum acido hydrochlo
rico acidulum effeceris, colorem caeruleum, aut viridem ne ducat. 
Oramma 1 salis si solveris in cylindro parvo cum centimetris 
cubicis 5 lixiviae natrii, etin laiicem limaturae zinci tantum, quan
tum mucrone cultri capitur, tantundemque ferri pulverati inieceris, 
moxque cylindrum vitro concavo horologico obtexeris, aer qui 
inest, horae ne 10 quidem sexagesimis peractis ammoniam oleat, · 
aut potius circa virgam vitream acido hydrochlorico madefactam 
ne reddat nebulam. Kalii iodati gramma 0·25 si solveris centi
metris 'cubicis 2 liquoris ammoniae, deinde conquassans Jatici 
admiscueris quantitatem superabundantem solutionis argenti nit
rid, laticis huius praecipitato referti filtratum, quod acidulum 
actum es\ ope acidi nitrici, vix turbetur, et calefactum ne induat 
colorem subatrum. 

Solvito praeparati gramma 1'66 cum aqua destillata, ut 
centimetra cubica 100 reddantur. Solutionis lntius portionem, 
quae 20 centimetra cubica capit, si permiscueris acidi nitrici guttis 
aliquot et centimetris cubicis 20 solutionis argenti nitrici deci
normalis, deinde Jaticem praecipitato refertum postquam cale
fecisti et conquassavisti, filtraveris, filtrati huius Jimpidi pars altera 
acido hydrochlorico, pars vero altera solutione argenti nitrici 
fortius ne turbetur. 

Servato attente. 

t 
.1 

j 

" 

Kalium natrio-tartaricum. 
!(aliam-11atrium tartaricum. Sal Seignetti. 

KNa (C,H,0,,),4H,O = 282·3. 
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Crystalli prismatici decolores vel pulvis albus crystallinus. 
Sub aere paululum fatiscit. Pars eius ponderata 1 solvitur parte 
pondetata 1·4 aquae, solutio reactionis est neutrius. 

ln solutione eius aquosa (1: 10), si eam volumine dimidio 
acidi acetici miscueris, conquassando fit praecipitatum album 
crystallinum. Aestuatum liquescit, aquam crystallinam amittit, 
deinceps carbonescens odorem spargit sacchari tosti. ld quod 
remanet flammam colore afficit flavo, quae flamma spectanti per 
solutionem indici rubea esse videtur. 

Portio eiusdem solutionis aquosae, (f: 20) quae ope acidi 
hydrochlorici acidula facta est, per aquam hydrosulfuratam, ne tum 
quidem mutetur, si latex addito liquore ammoniae lixiviosus 
reddatur. Quodsi salis huius gramma 1 centimetris cubicis 2 
acidi hydrochlorici calidi solveris, solutaque miscueris centimetris 
cubicis 10 solutionis stanno-chlorati cum acido hydrochlo1 ico 
paratae, latex leniter calefactus, sedimentando emundatus nequeat 
colore subfusco indul, ne semihora quidem elapsa. Solutio salis 
aquosa (1 : 10) permixta aliquot guttis solutionis ammonii oxalici 
intra sexagesimam horae, ut plurimum modice turbetur. Quodsi 
solutionem salis aquosam pari volumine acidi nitrici permiscueris, 
latex hic baryo nitrico soluto ne mutetur, addita autem argenti 
nitrici solutione summum vix ut percipi possit Jactescat. Oramma 
1 salis lrnius calefactum cum centimetris cubicis 10 liquoris 
natrii hydrooxydati, ammonia ne oriatur. 

Kalium nitricum. 
KNO, = 101·2. 

Crystalli prismaticae decolotes, vel pulvis albus, crystallinus. 
Sub aete non mutatur. Saporis est refrigerantis simul et sub
amaro-salsi. Circiter partibus 4 ponderatis aquae frigidae, ac par
tibus 0·4 aquae fervidae solvitur; spiritu paene i nsolubilis est. 
Solutio eius aquosa est reactionis neutrius. 

Quodsi salis huius gramma o·s totidemque natrii acetici 
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crystallisati solveris aquae destillatae centimetris cubicis 10, 
solutaque conquassaveris cum grammate o·s pulveris acidi tar
tarici, oritur praecipitatum album crystallinum. Volumen unum 
solutionis salis aquosae si commiscueris cum voluminibus 2-3 
acidi sulfurici concen!Jati, et in liquorem refrigeratum solutionem 
sulfatis ferrosi tabulatim disposueris, in piano contermino fit orbis 
s ubfusco-niger. 

· Micam salis si ope fili platinei immerseris ín flammam, 
haec ut plurimum in brevissimum tantum tempus colore flavo 
inficiat~r. Solutio eiusdem aquosa (1 : 10) sit reactionis neutrius 
el ·'actdita aqua hydrosulfurata, ne muíetur, ac ne tum quidem, si 
acido hydrochlorico acidula facta, aut potius liquore ammoniae 
lixiviosa exstiterit; acido autem nitrico acidula facta ne turbetur 
addito baryo, vel argento nitrico soluto. Solutio eiusdem aquosa 
ope liquoris ammoniae lixiviosa reclclita, adiectis solutionibus 
ammonii oxalici el natrii phosphorici ne mutetur. Quodsi salis 
huius in pulveren1 contriti tantun1 1 quantu111 n1ucrone cultri ca
pitur, adsperseris centimetro cubico 1 acicli sullmici in patellam 
porcellaneam impleto, hoc ne reddatur llavum. 

-l~ Kaiium stibio-tartaricum. 
J(aliam antimonF!tartaratam. Tartarus emeficus. 

[I< (SbO) (C,H,O,;)b H,O = 664·8. 

Pulvis albus crystallinus, saporis subdulcis, postea nauseosi, 
metallici. Solvitur circiter partibus pensatis 20 aquae frigidae, 
partibus 3 fervidae spiritus vini paene insolubilis est. Solutio eius 
aquosa est reactionis acidae. 

Portiuncula eius aestuata in lamellula porcellanea oc!orem 
sacchari tosti spargit et carbonescit. Solutio eius aquosa (1 : 20) 
adc!ita aqua calcis albicans turbatur, sed acido acetico iterum 
dara fit. Solutioni aquosae si instillaveris aliquantulum acidi 
hydrochlorici, ellicitur praecipitatum album, quod supervacanea 
quantitate reagentis solubile est; in hac solutione hydrochlorica 
per aquam hyd1osulfurata111 praecipitatum fit aurantiacum. Ten
tamen siccatum laticis de praecipitato !iltrati offert residuum 
tale, quod ope lili platinei !lammam, cui admovetur, violaceo 
afficit colore. 

. ' 
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Oramma o·s salis huius si solveris acidi hydrochlorici 
concentratissimi centimetris cubicis 10, solutio haec permixta 
centimetro cubico 1 aquae hydrosulfuratae, ne reddatur flava. 
Solutio eiusdem aquosa (1 : 20), quae adiecto acido tartarico aci
clula evadit, ne mutetur solutionibus nec baryi nitrici, nec 
a1nmonii oxalici, neque kalii ferro-cyanati; addito aute111 argento 
nitrico soluto summum vix leniter lactescat. 

Kalii stibio-tartarici grammata 3·32 solvito aqua, ut centi
metra cubica 100 elficiantur. Portioni centimetrorum cubicorum 
10 solutionis huius addito acidi hydrochlorici centimetra cubica 
20 et colorato laticem aliquot guttis solutionis methylorange 
dum rosea reddetur; mox continuo miscens adcle solutionis kalii 
bromati decinormalis centimetra cubica 19, denique stillans adc!ito 
latici etiam tum roseo solutionis kalii bromati tantum, ut liqtíor 
stricte c!ecolor efficiatur. Ad ic! perficiendum solutionis huius cleci
normalis omnino centimetra cubica 19·8--20·0 suni consumenda. 

Attente servetur. 
Doses singulae maxi1nae gra1nn1a 0·15. 
Dosis 1naxi111a in dien1 gran1n1a 0·50. 

-l~ Kalium sulfoguajacolicum. 
C.H., (OH) (OCH:;) SO,K = 242·3. 

Pulvis crystallinus albus, paene inodorus, saporis subamaro
salsi. Aqua affatim solvitur, spiritu vix solvi potest. 

Quodsi praeparati gramma 1 solveris centimetris cubicis 
10 aquae deslillatae, solutaque conquassaveris acidi tartarici 
grammate o·s, seclimentum album crystallinum residet. Aesluatum 
in lamina platinea liquescit, spargens odorem acrem guajacoli, 
mox residuum in carbonem versum offeit, quoc! acido hydro
chlorico rigatum odorem movet gravem hydrogenii sulfurati;, 
Solutio praeparati aquosa per ferrum sesquichloratum solutum 
colore caeruleo induitur. 

Solvatur aqua coloris expers, liquorem reactionis neutrius 
redc!ens. Solutio eius aquosa (! : 10) addito baryo chlorato so
luto ne mutetur, acido autem hydrochlorico ne vestigia quiclem 
sin! reliqua turbationis. 

Attente servetur. 
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~1- Kalium sulfuratum pro balneo. 
ffepar salfaris pro balneo. 

Rp.: Sulfuris sublimati 
grammata quingenta . . 

misce intime conterens 
Kalii carbonici puri 

500 

grammatibus mille. . . . . . . . . 1000 
Fac ut liquefiat mixtura operta tamdiu in crucibulo ferreo 

nigellato, dum massa effervescens tumefacta lente fluens red
datur, tentamenque excep!um altera tanta aqua, paene sine re
siduo solva!ur. Tum massam paululum refrigeratam sed e!iam 
tum pul!iformem supra planum lapideum vel argillaceum effundito, 
refrigeratam autem et contusam recondito ilico in vasculum 
probe obstructum. 

Est massa hydrogenium sulfuratum olens, sub aere humes
ccns; pracparatum recens est coloris hepatici, subfusco-lutei, 
inveteratum autem subviride-lutei. Partibus duabus pensatis aquae 
fere sine ullo residuo solvitur; solutio autem est colore sub
luteo-viridi reactianisque lixiviosae. 

Solutio eius aquosa ex acido acetico affatim emittit gas 
hyclrogenii sulfurati, simulque lactescit. Si laticem hunc prae
cipitato refertum post ebullitionem filtraveris, filtratique refrigerati 
portionem, quae capii centimetra cubica 10, conquassaveris gram
mate 0·5 acidi tartarici pulverati, praecipitatum album crystalli
num evadet. 

Si solveris praeparati gramma 1 in aqua, et huic solutioni 
admiscueris solutionem aquosam cupri sulfurici e grammate 0-5 
paratam, moxque mixturam praecipiiato refertam ope acidi hydro
chlorici acidulam effeceris, necesse est; ut ea tum hydrogenium 
sulfuraíum graviter eleat. 

Asservetur attente in vasculo diligentissime obstructo. 

Kalium sulfuricum. 
K,SO, 174"4. 

Sunt crustae durae crystallorum decolores, vel pulvis cry
stallinus albus. ln aere non mutetur. Solvitur partibus pensatis 
10 aquae frigidae, item partibus 4 fervidae, sphitu insolubilis est. 

.) 

l 

175'' 

Si solveris praeparati gramma o·s, toticlemque natrii acetici 
crystallisati centimetris cubicis 10 aquae clestillatae, ,solutaque 
conquassaveris acicli tartarici pulverati grammate o·5, efficietur 
praecipita!um album crystallinum. ln solutione eius aquosa addito 
baryo chlora!o soluto residit praecipitatum, quod per acidum 
hydrochloricum non solvi!ur. 

Solu!io praeparati aquosa sit reactionis neutrius. Fragmen 
salis flammae immersum hanc ut plurimum ad exiguum tantum 
temporis colore flavo afficiat. Quodsi salis gramma 0·5 solveris 
acidi hydrochlorici calidi cen!imetris cubicis 2 laticique solu
lionis stanni ch!orati cum acido hydrochlorico paratae centime!ra 
cubica 10 admiscueris, moxque solutionem leniter calefeceris, 
laticem per sedimentationem emundatum colore subfusco indui 
non licet, ne semihora quidem peracta. Solutio kalii sulfurici aquosa 
(1 : 20) acido hydrochlorico et aqua hydrosulfurata, vel addita 
1-2 gutta solutionis ammonii sulfurici, aut polius ammonii 
sulfurici, aut potius an1monii oxalici, aut Iiquoris a1n111onii e,t 
natrii phosphorici ne mutetur. Solutio eius aquosa ope acidi 
nitrid acidula facta addita solutione argenti nitrici ut plurimum 
vix moclice lactescat. Quodsi solutioni salis aquosae (1 : 20) acidi 
sulfurici volumina 2-3 admiscueris, ac liquore refrigerato super 
illum stra!um solutionis ferro-sulfatis posueris, in piano conter
mino orbem coloris atri oriri non licet. 

Kamala depuratum. 

Rp: De Kamala vena!i 
grammata . . . . . . . . . . . 40 

Traiice per cribrum, postea miscens in mortario vitreo tener
rime, sine ulla trituratione, maximam cautelam aclhibens, 
sensim addita 
Aquae destillatae 
quantitate, quae sufficit in pastan1 Jenta111, aequabilern 
quae lege artis elutrienda esi cum 
Aqua destillata; 
Kamala leve in colatura colligito tt temperie solita in loco 
apto exsiccato. 

Concren1atu111, id quod supererii cineris ne uitra 5°/0 efficiat. 
ln usum hominum solum sic clepuratum Kamaia exhiberi licet. 
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Kamala venale. 

Per regiones aequinoctiales Asiae et Australiae partes inter 
septerntriones et orientem solem sitas, praesertin] autern per lndiam 
Anticam lectae glandulae resinosae molesque pilosae, quas feri 
fructus arboris: Jllallotus Philippinensis Müller A1g. (E11phor
biaccae1. 

Est pulvis subtilis, detergendo de fructus epidermide lecíus. 
Colore subfuscus tegulaceo-rubeus, sub digitis triturando non 
viscosus, sed digitos luteose tingens, odore ac sapore carens. 
ln molem glandularum rubentern passim immixii sunt flocculi 
flavescentes, qui de pilis penicilliformibus oriuntur. Microscopio 
scrutantes reperimus glandulas irregulariter globosas cuticula te
nerrima obductas, quarum glandularum magnitudo in diameiro 
0·07--0·012 mm. cfficit. ln iis reperiuntur 40-60 cellulae ob
longe-piriformes, quae in molern resinosam rubidarn obducentem 
ita insertae sunt, ut circum centru1n co111mune racliatin1 aggre
gatae videantur. 

Praeterea passim obveniunt fasciculi constantes e pilis 2-15 
monocellularibus acutis pachydermicis flecluosis. 

Aclhibeatur ad parandum Kamala depuratum. 

Kolae semina. 

Arboris per Africam tropicam occidentalcm domesticae, pas
sim quoque plantatae, uti per Kamerun, lndÍam occidentalem et 
Americam meridionalem, cui nomen est Kola vera /(. Sc/1. Kóla 
acuminata Pa!. Beaa<'. !Mal<'alesi, item et de aliis Kolae va
rietatibus oriunda semina siccata, quae etiam nuces Kolae nuncu
pantur. Semina cinnamomeo-fusca sunt hyppocastaneae, vel 
nucis magnitudine, plerumque dilapsa in cotyledones; haec 
posteriora sunt variae formae, sed frequentiora occurruni plano
convexa, semirenalia, 2--3 cm. longa, Jl/,-2 cm. lata, 1/, -1 cm. 
crassa, in superficie aspera, durissima, saporis maxime adstrin
gentis-an1ari, inodora. 

Curam habeas, ne sit merx adulterata seminibus Kolae spu
riis coffeino carentibus, quod ut evites, semina tibi examinanda 
sunt erga coffeinum, uti haec ratio in extracto Kolae praescripta 
reperitur. 

~ Koso flores. 

Hagenia Abyssinica \Vilde1Zo11', 1Rosaceae1 seu Brayera anthf'1. 
mintica l(untlz, sea Bankesia Abyssinieu Bmce, arbor, quae in 
montibus Abyssiniae, e! per Africam orientalem Oermanorum, 
praecipue in montibus Usumbara est domestica. Arboris virentis 
aut mox praefloratae flores feminei lecti et siccati paniculam for
mantes, qui per commercium proveniunt sunt plerumque fasci
culi, fere 50 cm. langi, teretes, et caudice Cyperi articulati fisso 
spiraliter liga ti, ponclere circiter 100-150 grammatum graves, 
colore fulvi. 

Panicula feminea ipsa offert rachim circiter 1 cm. crassam, 
pilosam. ln rachicle per complures similiter pilosos ac r.amifi
cantes pedunculos dense supersedent flores femin;i, qui cum 
in usum venerint, de pedunculis propriis decerpendi sunt. 

Sino-ulos flores -femineos in basi bracteolae binae, rotundae, 
" an1p!exicaules, integerrimae, coriaceae, reticulatae circumdant, 

quarum color est· rubidus. Sepalae epicalycis sunt 4-5, pro
tractae, ov~tae, circiter 1 cin. longae, n1en1branaceae, reticulatae, 
in basi villosae rubescentes; 3epalae calycis interioris s unt vix 
3 mm. longae, e! discrepantes a prostratis exterioribus in merce 
siccata petalae ligulatae, attenuatae, perfacile deciduae conflec
tuntur super stigmata gemina. Secius petalae de merce venali 
plerumque iam delapsae sunt. 

Microscopio si mercem investigaveris, ín marginibus brac
tearum, atque sepalarum occurunt pili setosi pachydermici, Iongi, 
monocellulares; non aliter proveniunt pili glandulosi minores, 
itemque pili glandulosi maiores, qui in laminis aversis bractearum 
cernuntur. 

ln nonnullis cellulis parenchymaticis earumdem formationum 
occurrunt etiam rosulae calcii oxalici. 

Flores sapore sunt adstringenti, amaro, acri. 
Noli adhibere inflorescentiam masculinam, cuius in floribus 

sepalae sunt minores; aeque reiicienda est merx iam non rubescens, 
sed vieta, obfuscata. 

Ad usum ipse redigito flores in pulverem, e! noli mercem 
in pulverem contritam comparare. 

ln vasis bene obturatis servandum, loco radiis solis atque 
luce privato. 
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-!~ l(resolum crudum. 
Acidum carbolicum jlavum J00°i0 • 

Est líquor oleo similis, perlucidus, colori~ lutei vel subfusco
lutei, odoris peculiaris, ponderis specifici aqua maioris. Aqua 
modice est .solubilis, spiritu atque aethere abundanter solvitur. 

Quodsi praeparati guttam unam alteramve conquassaveris 
aquae centimetris cubicis 10, mox liquori admiscueris guttam 
unicam solutionis ferri sesquichlorati, liquor colorem caeruleum 
du cet. 

Pari volumine solutionis calcii chlorati concentratae si con
quassaveris et tamdiu exspectabis, dum kresolum secernetur, huius 
volumen, quantum animadverti potest, ne sit minus, quam fuit 
antea. Voluminibus decem liquoris natrii hydrooxydati paene om
nino solvatur, solutioque non multum sit turbida. 

Asservetur atten te. 

-~ Kreosotum. 
/(reosotum Fagi. 

Liquor limpidus, coloris subflavi, spissitudinis olei, reac
tionis neutrius, fumum penetranter ole11s, saporis causiice-ure11tis 
Poncius eius specificum 1 ·os-1 ·og est. Ebullit ad gradum 
200-220-um. Refrigeratus ne ad gradum quidem ---20°-um con
gelat. Misceri potest cum aethere atque spiritu. Sölvitur par
tibus pensatis circiter 120 aquae fervidae, refrigerata solutio mox 
turbaiur, tum secretis guttis oleaceis liquor iterum emu11datur. 

ln tentamine solutio11is huius aquosae ita emundatae, adclita 
aqua bromata, praecipitatum subfusco-rufeum fit; tentamini alteri 
eiusdem solutionis aquosae additis aliquot guttis ferri sesqui
chlorati te11tamen redditur turbidum, ad breve tempus colorem 
caesio-viridem, vel caeruleum ducit, denique solutio coloris sub
fusci, praecipitato abu11da11s evadit. Solutio praeparati spirituosa 
minima solutio11e ferri sesquichlorati colore coeruleo efficitur, ma
iore autem quantitate colore viridi imbuitur. Quoclsi kreosoti 
ce11timetrum cubicum 1 commiscueris tali solutio11e spirituosa 
kalii hydrooxydati, quam parte pensata una kalii hydrooxydati in 
pulverem co11triti, atque partibus 4 alkoholis absoluti paravisii 
inixtura tepida refrig·erando in n1assarn crystallinain rigebit. 
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Kreosoti centimetra cubica 100 pondere saltem grammata 
108 pendeant. Charta laccae musci caerulea madefacta, in quam 
instillabitur, colore rubeo ne afficiatur. Kreosoti centimetrum cu
bicum J centimetris cubicis 2 lixiviae natrii totidemque aquae 
destillatae conquassatum misceatur in liquorem perlucidum, non 
nigrescentem, qui ne centimetris cubicis quidem 50 aquae dilutus 
turbabitur. Si pari volumine collodii commixtum fuerit, hoc ge
latum ne praebeat. Quodsi volumen 1 kreosoti conquassaveris 
voluminibus 3 glycerini, el volumine 1 aquae, volumen kreosoti 
manifes to ne mutetur. 

Asservetur attente. 
Doses singulae 1naxin1ae gra111r11a 0·3 
Dosis in cliem maxima gramma 1 ·s 

-!~ Lactucarium germanicum. 

Per Oermaniam ubivis i11 hortis, praesertim in vico Zell ad 
Mosellam frequenter pla11tatae, apud nos quoque provenientis 
herbae: Lactuea virosa L. (ComposilaeJ s uccu s lacteus, in aere 
induratus. Offert glebas maiores minoresve forma irregulares, 
extri11secus fusco-ftavidas, non nitentes, duras, satis compactas, 
quae in pulverem non facile redigi possunt. Moles sicut cera 
scissibilis odore est peculiariter ingrato, sapore amaro. Superficies 
secta albida est el cerae instar coruscans. Lactucarium tale 
nulla potest menstruo prorsus sotvi, sed aqua fervida superfu
sum emollescit praestans liquorem turbidum. 

Solutum hoc aquosum decolatum sed turbidum addito spiritu 
clarescere oportet; per solutionem ferri sesquichlorati praecipitatum 
reddi 11011 licet. Mercem, quae sistit moles faeciformes, consisten
tiaque non satis compacta est, paratam habere interdiciiur. Ser
vetur i11 vitro recte obturato. 

Doses 1naxirnae singulae gra1111na O·J 
Dosis n1axin1a in dien1 gramn1a 1 ·o 

Leonuri lanati herba. 

Leonurus lanatus Pers. ct Spreng„ prius Ballota lanata L. 
1 Labiatac! est herba annua, fere 15-20 cm. alia, prove11iens in 
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Siberia, a ·fluvio J.enisey usque ad Angeram atque lacum Baykal 
per declivia arida montium, nonnullis iam Europae regionibus 
plantata, .cuius partes epigeae et siccatae offerunt 111erce111. Caudex 
erectus diametri 4-8 111111. est quadriqueter, articulos longiores 
ferens, atque obductus pilis albis lanuginosiS", unde herbae no111en 
est. Folia ipsa pilosissima sunt 3-7 palmatifida, petiolis longis 
piloso-lanatis, stipulis vero subulaceis praedita. Singuli foliorum 
!obi sunt sinuato-dentati, quorum paginae inferiores propter 
pilos lanatos copiosos argenteo albae, paginae vero superiores 
rarius pilosae, subvirides apparent. Nervi digitorum instar divergunt, 
quorum secundarii ta111en et tertiarii passim concurrunt. Flores 
mense lunio aut lulio provenientes summo caudice verticillum 
formant spurium, cuius partem infimam bracteae lanatae acu
men cuspidatum ferentes 111uniunt. Calyx pilis dense obrutus 
fere 2 cm. longus, tubulosus, coloris albido-subviridis est 5 ner
vatis dentibus, 5 aculeatis, spinosis ornatus. Labii inferioris instar 
surgty1t dentes 2 longiores. Labium superius corollac bilabiatac, 
quae bis longior est quam calyx, fornicatum, apice rotundo emar
ginato, stria flava, interdum rubea praeditum, cuius pars suprema 
lanugine densa tegitur. Labium inferius lanuginosum, tripartitum 
est, !obulus eius medius obcordatus, duo vero extremi ovati sunt. 
Sta111ina didynama filamentis corollae agnatis, pistillum in fornice 
labii superioris reconditum, germen receptaculo co111muni super
sedens, stigma bifidum. Sapor herbae est modice aromaticus, 
mucilaginosus, subamarus, vix adstringens, odor vero lenis, haud 
ingratus. 

Microscopio spectanti apparent pili lanuginosi, ubivis bi
cellulares, imnio multicellulares, frequerltes occurrunt etiam labia
tarum maxime peculiares pili glandulosi. 

Herba apud negotiatores provenit scissa, aut fracta. 
Curam habe, ne sit merx adulterata fragminibus aliarum 

herbarum lanatarum. 

Lichen islandicus. 
Thallus lichenis, qui vocatur Cetraria islandica Aclzarius L. 

(Parmeliaceae) in insulis Grönland et Island, per regiones subalpinas 
et alpinas Europae mediae, et per Europam septemtrionalem ubivis 
acervatim degens ac caespitem formans. Est thallus erectus sum
mum o·s mm. crassus, in altero latere viride-fuscus, passim, in-
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pnm1s ad basim, rufide maculatus, in altero vero latere canus 
sive clare fuscus, irregulariter scrobiculatam superficiem exhibens, 
foliaceus, in utraque lamina glaber, varianter fissus et laciniatus, 
in margine. dentato-ciliatus, saepe in canaliculorum formam con
flexus. ln substantia siccata rigidus, fragilis, aqua irrigatus autem 
cartilagineus, facile molliens efficitur. Si in aqua coxeris, liquo
rem spissum accipies, qui refrigeratus gelatum efficit. Sapore est 
mucilagineo, amaro. 

Fila hyphae transverse secta per solutionem iodi aquosam 
colore caeruleo tinguntur. Mundato mercem e sordibus, praecipue 
a muscorum fragmentis. 

Ligamenta chirurgica. 

Asservanda sunt ligamenta chirurgica omnino in aede arida 
te1nperiei mediucris, in cista ad hanc rern seorsim destinata, quae 
recte clauditur, atque apte mundari potest. 

Oossypium depuratum, tela depurata, atque fasciae mulli
neae sint convolutae prius cum charta emporetica, super hanc 
autem membrana tectae; fasciae vero amylo imbutae, liga menta 
impraegnata, ac tela Billrothii tantum cum membrana convolutae 
rescondantur capsulis ex massa chartacea paratis. Singulae cap
sulae signaturam habeant ligamenti fabricatoris titulo quo publice 
ornatus est instructam, indicaturam simul, cuius generis quantumque 
ligamenti condat; ubi vero de telis impraegnatis agitur, necesse 
est ut signatura insuper edoceat, et quantitatem medicaminis 
antiseptici, eamque centesimarum ratione per pondus telae habita, 
et per metra currentia telae absolute computata. 

Exceptis fasciis amylo imbutis, telis impraegnatis atque 
tela Billrothii, ligamenta quae memoravimus omnia, sterilisanda 
sunt una cum convoluto ex charta emporetica, tantum exinde 
illigentur in 111e111brana111, aut potius ín capsulam ex massa char
tacea factam. Haec res in capsulis hisce verbis declaretur: ''liga
menta/11. convo!utum cum cltarta e/11.poretica sterilisatum estn. 

Mensurans latitudinem longitudinemque diversaru111 telarum, 
telam tantum modice extendito, cum numerus filorum constitu
endus est, quot stamina per longum; quotque subtegmina per latum 
decurrant, numerator tantum panno levigato est applicandus. 
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1. Lana Gossypii depurata. Lana Gossypii Brunsi. 

Volumina, aut potius tabulae albae odoris expertes, com
pressae comp'onuntur ex pilis accurate mundatis, pinguedine pri
vatis et dealbatis, fere 20-40 m. longis, laxe cohaerentibus, quos 
ferunt exocarpia variarum specierum Oossy/Jii. Pili hi monocel
lulares, fasciati, helicoidei, aut undulate torti solutione, qua utimur 
in technica microscopica, videlicet solutione cupri oxydati ·ammo
niati prius tumescunt, postea plane solvuntur, solutione autem 
zinci chlorati iodata, colere violaceo-caeruleo tinguntur. 

Tentamen gossypii puri aquae superimpositum ilico per
madescit, deinde submergitur. Tentamine humido color chartae 
laccae musci ne mutetur. 

Tentamen gossypii puri, quod grammata 5 explet, digestum 
aquae fervidae grammatibus 50 liquorem expressum decolorem, 
prorsusque perlucidum praebeat; item singula tentamina centi
metrorum cubicoruni circiter 10, singillatim aliquot guttis solu
tionis argenti nitrici, baryi chlorati, aut ammonii oxalici mixta, 
ut plurimum tantum modice turbentur. Alterum autem tentamen 
similiter centimetrorum cubicorum 10, additis aliquot guttis acidi 
sulfurici diluti, atque gutta una solutionis kalii hypermanganici 
decinormalis, intra sexagesimas horae 5 colorem ne amittat. 

Oossypium purum (exsiccatum ad gradus 100° dum pondus 
constans efficiatur), ne plus habeat humidi quam 5°io; pingue
dinis ne complectatur plus, quam 0'6%, cineris autem ne plus 
contineat, quam 0·3°/0 • 

Oossypium pilis brevioribus, pulverulentum vel textura no
dulatum adhibere noli. 

Oossypium purum quantitatibus grammata 10, 25, 50, 100, 
250, et 500 pendentibus praescriptis convenienter convolutum 
praesto sit. 

2. Tela depurata. Gaze hydrophylum. 

Pannus candidus, accurate mundatus, pinguedine carens 
et dealbatus e filis gossypii textus. Latitudinis est 80-82 centi
metrorum, et in superficie unius centimetri quadrati habet sta
mina 11, subtegmina autem 10. Pondus panni unilis metri cur
rentis est circiter grammatum 25. Tentamen panni aquae super-
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positum ilico subm.ergitur, eique bullulae aeris non adhaerent. 
Pannus humectatus ne immutet colorem chartae laccae musci. 

Tentamen grammatum 5 digerito grammatibus 50 aquae fer
vidae liquorisque expressi tentamina singula examinato aeque, 
ac in gossypio depurato praescribitur. Fasciae ex portionibus 
variis panni exscisae fere centimetrorum 2 latae atque centi
metrorum 50 longae, solutioni kalii iodati cum iodo immersae, ne 
ducant colorem caeruleum, neve afficiantur maculis caeruleis. 

Tela depurata (exsiccata ad gradus 100° dum pondus con
stans fia!) ne contineat plus humidi, quam 5%; pinguedinis ne 
plus quam 0·6%; cineris autem ne plus quam 0'3'1o. 

Telam facile lacerabilem, vel terendo pulverulentam abiicito. 
ln partibus longitudinis '/„ 1/ 2 , 1, 2 metrorum praescriptis 

convenienter convolutum praesto sit. 
Ex panno hoc parantur: gaze · carbolatum, iodoformiatum, 

atque gaze cum sublimato; item etiam fasciae mullinae. 

3. fasciae e tela paratae. 
fasciae nmllinae. 

Sunt e tela depurata (gaze hydrophylum) 
longitudinis 5 1netroru111, latitudinisque 6 centimetrorum 

" 5 " " s " 
" 5 " " 10 " ,. 10 " 6 " ,. 10 " s " 
" 10 " « 10 " 
" 10 " " 12 " paratae fasciae. 

Praescriptis convenienter convoluta praesto sunto. 

4. Tela acido carbolico impraegnata. Gaze carbolatum. 

Oaze hydrophylum candidum, carbolum olens, quod acido 
,carbolico crystallisato puro, ope spiritus concentrati soluto imbu
tum, deinceps siccatum est. Panni grammata 105 contineant gram
mata 5 acidi carbolici puri; metro igitur currente uno circiter 
gramma l '25 acidi carbolici inest. Hoc tibi ratione tali persuade: 

Pensato telae carbolatae gramma unum in cucurbitam am
pliorem Erlenmeyerianam, et superfundito ei aquae destillatae 
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centimetra cubíca 50, quíbus gramma l kalii bromati solutum 
est. Mensurato íri· cucurbitam solutionis kalii bromíci decinor
malis centimetra cubíca 50, item acidi hydrochlorici concentrati 
centímetra 'cub'ica 10, deínde cucurbítam obturatam crebrius con
quassato. Peracto quadrante horae ímmíscendum est líquori 
gramma l kalii íodatí, elapsísque sexage5ímís horae 2, ínterea 
cucurbíta obturata aliquotíes conquassata, portionatim totíesque 
conquassans ímmísceto solutionís natrii thíosulfuríci decinormalis 
tantum, ut ligamentum ípseque liquor rubeo-fuscus decolores 
quídem reddantur. (lndícatorem solutionem amyli potes sumere.) 
Ad retitrandum non minus quam 19·9 centimetra cubíca, sed non 
plus quam 20·1 centimetra cubíca sunt consumenda solutionis 
illíus natrii thíosulfurici decínormalís. (Centimetrum cubícum l 
kalii .bromíci decinormalis = gramma 0·001557 acidi carbolici.) 

Tela 80-82 cm. lata praesto sit in partibus 1;.1, 1/,, l metri 
longís convoluta convenienter praescriptis. , 

Asservetur obstructum in pyxide ex lamella ferrea. 

5. Tela Hydrargyro bichlorato impraegnata. Gaze cum 
sublimato. 

Oaze hydrophílum candídum, paene odoris expers, quod 
ope spíritus concentrati soluto hydrargyro bíchlorato aequaliter 
ímbutum et siccatum est. Tentamen eíus centimetrorum quadra
torum 100 aquae hydrosulfuratae immersum aequaliterl fuscum 
reddatur. 

Telae huíus grammata 100·5 contineant hydrargyri bichlo
rati gramma o·5, telae ergo metrum currens circiter gramma 
0'125 ·hydrargyrí bichloratí habet. Hoc íta cognoscere poterís: 

Pensato telae comminuiae hydrargyro bichlorato ímprae
gnatae grammata 5'5 ín cucurbitam Erlenmeyeríanam, quae capít 
centimetra cubíca 300. Huíc super affundíto aquae destíllatae 
centimetra cubica 100, quíbus solutum est gramma 1 kalií íodati, 
addíto solutionís natrií hydrooxydatí quínquies normalis centi
metra cubíca 8, atque solutíonís formaldehydí centímetra cubica 2. 
Fervefacíto cucurbitam balneo aquae bullientís per sexagesímas 
horae 7-8 (dum totum hydrargyrum secernetur), fac postea ut 
liquor frígescat, atque mensurato ín cucurbítam acidí aceticí con
centrati centímetra cubica 10, et solutionís decinormalis kalii io-
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dici acidae centimetra cubica 10. Cucurbítam obstructam con
quassato per 5 sexagesimas horae, denique portionibus factis addíto 
liquori, cucurbitam obstructam semper concutiens, solutionis natrii 
thiosulfurici decinormalis tantum, ut ligamentum ipseque li quor sane 
decolores efficiantur (indicatorem potes ~umere solutionem amyli). 
Ad retitrandum de solutione natrii thíosulfurici decinormalis non 
mínus quam centimetra cubica 7·9, neque plus quam centimetra 
cubica s·1 adhibere oportet. (Centimetrum cubicum l solutionis 
kalii íodici acidí = O·OJ35 Hg.Cl,). Pannus latitudinis centime
trorum 80-82 praesto sit praescriptis convenienter convolutus 
in partibus 1/ 1, 1 /,, l metri. 

6. Tela jodoformio impraegnata. Gaze jodoformiatum. 

. Est tela ope spiritus aethereí soluto íodoformio aequaliter 
imbuta, atque siccata. Solutioni iodoformii glycerinum vel per
paululum olei paraffini potest immisceri. Oaze hydrophilum esto 
aequaliter pallide flavum, iodoformium grave olens, quo ne in
sint maculae lucidiores, vel coloratío subrubea. 

Quodsi tentamen telae aliquot centimetrorum quadratorum 
m Iamina platinea accurate calefaceris, dum iodoformium totum 
evanescit, tentamen candidum esto. Orammata 110 telae con
tineant íodoformii grammata 10, telae ergo metrum currens l 
habeat iodoformii circiter grammata 2'5, Hoc tibi tali ratione 
statuendum est: 

Ponderato attente ligamenti grammata 3 in cucurbitam 
ampliorem epístomeo vitreo munitam, eique affundito aetheris 
grammata 100. Cucurbítam obturatam conquassato saepius. Per
acta hora l mensurato de hoc liquore aethereo centimetra cu
bíca 50 in alteram cucurbitam Erlenmeyeríanam, huíc addito aquae 
destillatae centimetra cubica 4, argenti nítrici crystallisati grammal, 
atque acidi nitrici quínquies normalis centimetrum cubicum l: 
deinceps cucurbitam refrigeratorío Liebígiano coniunctam cale
facito balneo aquae, dum aether avolabit, et praecipitatum effec
tum cohaerebit. Tum addito liquori aquae destillatae centimetra 
cubica 30, iterumque calefacito, dum líquor, qui supra praecipi
tatum est, limpidus et perlucidus efficieti.Jr. Praecipitatum, quam 
primum ín filtrum pensatum colligíto quod exstat síccatum ad 
gradus 100° dum pondus constans fiat, elavatoque praecipitatum 

'.··.! J 
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aqua destillata, ita ut latex stillans admixta gutta una acidi ni
irici diluti, atque guttis duabus acidi hydrochlorici diluti, ne minime _ 
quidem efficiatur turbidus. Denique abluito praecipitatum aliquot 
centimetris cu0icis spiritus, mox aetheris, atque exsiccato una cum 
filtro ad gradus 100°, donec pondus constans fial. Poncius praeci
pitati lucide-flavi proxime accedat ad grammata 0'23. 

Partes longitudinis '/„ 1/,, 1 metri e~ panno la!itudinis centi
metrorum 80-82 praescriptis convenienter convolutae praesto 
tibi sunto. 

Asservetur obstruc!um in pyxide ex lamella ferrea. 

7. Tela impraegnata secundum Billroth. 
Battistum Billrothi. 

Est pannus mullinus plumbo oleinico inbutus, coloris luci
de vel atrius flavi, odoris peculiaris, tactu parum scaber, aquae im
penetrabilis, densus, qui dicitur battistum. Latitudo eius sit centi
metrorum 85, el in superficie centimetri quadrati unius habeat 
saltem fila per longitudinem currentia 32, per transversum autem 24. 

Tela viscosa, aut fragilis reiiciatur. Partes longitudinis 1; ,, 

'. ,, 1 metri praescriptis convenienter convolutae praesto suntó. 

8. Fasciae e tela Amylo imbuta paratae. 

Pannus rigidus,paene inodorus, coloris paululum subcaeruleo
albi, 80-82 centimetra latus, amylo cocto imbutus. ln superficie 
centimetri quadrati unius stamina 10, el subtegmina 9 habet. 
Amylum sola fila obruit, aperturae vero, quae intersunt liberae 
manent. 

Ex hac tela in involucris praescriptis convenientibus fasciae 
5 metrorum longae 6 centimetrorum latae 
5 {( (( 8 ([ (( 
5 " " 10 " " 10 " " 6 " " 

10 s " " 10 " " 10 " " 
10 " \( 12 " " 

praesto sunto. 
Fasciae maculosae et ex tela facile lacerabili paratae reiici-

enda sunt. 

) 
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9. Filum sericeum Hydrargyro bichlorato impraegnatum. 
Filum sericeum asepticum. 

Sunt fila diligentissime mundata et dealbata, aequabiliter 
crassa, nodis carentia, nitida, coloris paululum subflavo-albi. 
Venalia suni apud negotiatores (numeris 0-4 signata) pro crassi
tudine in glomeribus, quae bol:Íina dicuntur, pondere grammatis 
1, obtu1 ata cortice optimo, paraffino imbuto in phiolis solutione 
hydrargyri bichlorati 0.1 %-arum repletis. Pars extrema fili, qua 
glomus explicatur, eminet e cortice. 

filum in fibrillas discerptum microscopio examina!um si fue
rit, speciem cylindrorum fibroini aequabiliter crassorum sericino 
privatorum prae,. at. 

Quodsi te1 men fili aqua fervida et spiritu lotum, centi
metrorum 50 lo um, in ollula platinea attente cremaveris, spar
gens odorem pilorum adustorum lente consumitur, et in perpau
cum albidum cinerem vertitur. 

Tentamen fili aliquot centimetrorum longum, acido hydro
chlorico fervido facile solvitur. 

Singulae phiolae in involucris chartaceis omnino obglutinatis 
reconditae sunto. 

1 O. Ch orda aseptica. 
Cat gut. 

Ex intestinis ovium sanarum paratae chordae accuratissime 
emundatae atque aequabiliter politae, quae apud negotiatores 
convolutae in anulis diversa crassitudine (0-6 numeratae) reperi
untur. Longitudinis suni fere 2·5 metrorum. 

Ex quovis genere eorum anuli bini ponendi sunt in lagoenam 
ore pa!ulo instructam, cuius volumen grammata 50 capit, atque 
subere paraffino imbuto obturari potest. Lagoenam ipsam repleto 
liquore tali, quem parte pensata 1 iodi, partibus pensatis 2 kalii 
iodati, parte pensata o·s solutionis formaldehydi (40°/,-arum) atque 
partibus 6'5 aquae paravisti. Chordae tum tantum aptae sunt, si 
liquori huic imposilae per dies saltem 5 maduerunt. 

Lagoenas involucris chartaceis reconditas asservato. 

11. Tubuli acido carbolico praeparati. 

Tubuli eximiae qualitatis e resina elastica parati, diversae 
longitudinis atque crassitudinis, foraminibus necessariis lateralibus 
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praediti. ln negotiis reconditi lagoenis ora ampla habei'ttibus, 
repletis aqua carbolata 5%-arum, probe obturatis venales sunt. 
Tantum post macerationem per hebdomades 6 sunt ad 
usum apti. ' 

Tubuli fragiles facti reiiciendi sunt. 

Linctus gumm'osus. 

Rp: Mucilaginis gummi arabici 
partem pensatam. 1 

Syrupi simplicis 
partem pensatam. 1 

Ex tempore misceantur. 

Linimentum ammoniatum. 
Linimentum 1•olalile. 

Rp: Olei Sesami 
grammata trecenta septuaginta quinque 395 

Liquoris Ammoniae 
grammata centum viginti quinque . 125> 

fortiter conquassato. 
Liquor spissus, albus, valde ammoniam olens. Diutius 

quoque asservatus homogeneus manet. 
Ex tempore paretur. 

Linimentum saponato-camphoratum. 
Opodcldoc. 

Rp: Saponis duri comminuti 
grammata quinquaginta. 50• 

Calefacito baln.eo aquae in lagoena patula prius pen-
sata, cum 

Aquae destillatae 
grammatibus septuaginta . . . . . . 70 

dum sapo puls perlucida fia!. Seponito tum lagoenam, 
et simulatque id, quod inest refrixit, addito 
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Spiritus concentratissimi (95%) 
· . grammata octingenta viginti. . . . . 820· 

lterum reponito lagoe\..mm in b.alneum aquae saepiusque 
conquassatam foveto"'um sapo totus solvetur, tunc 
eximito lagoenam, atque latice solvito 

Camphorae 
grammata viginti quinque. 25 

Denique addito: 
Liquoris Ammoniae 

grammata viginti quinque. 25 
Olei Lavandulae 

grammata quinque. 5 
Olei Rosmarini 

grammata quinque. 5. 
Laticem spiritu concentrato refectum ut pondus effi

ciatur grammatum 1000 filtrato ilico per chartam ; 
filtratum fundito, sicut opus est in lagunculas, quae 
volumine capiunt grammata 50 et 100, et ore patulo 
praeditae sunt. 

Oelatum diaphanum coloris paululum subflavi, camphoram 
et ammoniam olens. Mediocri temperie non liquescit, sed calore 
corporis humani diffluit liquorem lubricum efficiens. 

Asservetur loco frigido. 

Linimentum Styracis. 

Rp: Styracis liquidi depurati 
partem pensatam. r 

Olei Sesami 
partem pensatam . 

Ex praescriptis misceatur. 

Lini semina. 

Apud nos quoque seminatae plantae annuae: Linum usita
tissimum L. (Linaceae) semina. Sunt oblonge ovata, in planum 
compressa, fere 4 mm. longa, l mm. crassa, glabra, nitida, fusca. 
ln apice offert se hilum paulo clarius. 
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Semina ín aqua propter mucinum, qu1 111 testa inest intu
mescunt ac lubrica efficiuntur. Nucleus est albidus, aul viridis, 
,oleo refertus, amylo carens. Semina sapiunt leniter, oleose, muci
laginose. Rancidum saporem et odorem ne habeant. Anno lon
;gius ne serventur." 

Liquiritiae ra~ 

Glycyrrhiza glabra l. var. glandulifera Reg. et Her. (lega
müzosae) est frutex per Europam meridianam, ac regiones Maris 
Mediterranei, item per regnum nostrum domesticus; praeterea 
occurrit ín Asia media, Huius radices adventitiae (slolones) ín 
negotiis degluptae proveniunt, partes !ere 40 cm. longas ac 
2-4 cm. crassas, teretes, clare flavos, ín superficie et !ractura 
grosso-fibrosos, peculiariter dulces efficientes. Superficies secta 
partium radicis est grosse radiatim striala et saepe radiatim fis-
surata secundum radiorum medullam. · 

Radicem peridermate et cortice primario spoliatam sectione 
in obliqua microscopio examinantes, reperimus ín cortice secun
dario radios medullae conslanles e cellulis ín seriebus 2-8 ordi
natis, qui radii peripheriam versus latiores fiunt. 

ln radiis phloemalicis cernuntur maiores-minoresve !asciculi 
fibrarum phloemalis, qui sunt arlius inter se coniuncti, longi, 
valde incrassati, quosque parenchyma parvicellulare dirimit, ín 
quo, prope ad cambium eliam tum agentes inde aliquanto 
remotius iam obliterali tubuli cribrosi sunt inserti. fasciculos 
libri circumdat zona fibrorum loculatorum, ín quibus singula 
crystalla cernuntur. Xylema praecipue ex parenchymate lignoso, 
uberoso est conflatum, ín quo fasciculi fibrosi, similes illis, qui 
in libro sunt inserli, reperiuntur. Vasa plerumque vacuolis amplis 
praedita, incrassationem exhibent areolatam, vel oblonge fo
veatam; sed nonnunquam etiam vasa retic9lati111 incrassata occur
runt. ln propinquitate vasorum etiam tracheidae cernuntur. ln 
parenchymate ubique abunde insunt granula amyli simplicia et 
pusilla. Pulvis radicis subtilis, clare flavus Iiquore kalii hydrooxy
dati colorem Jlavo-fuscum induit. Microscopio scrutatus exhibet 
granula amyli simplicia diametro 9-12 ~ ; porra e libris loculatis 

1 

provenientes crystallos calcii oxalici, quae columnas rhomboicas 
formant; item !ragmenta telae parenchymatis et penitus ligne
scentia rudera fibrarum Iibri ac xylematis; aut eiusmodi fibrarum 
fasciculi apparent simul cum libris loculatis ad illos applicatis, 
denique !ragmenta varia vasorum earumdem formarum, quas. 
supra memoravimus. 

Apud institores radix ín cubicos secta prostat. 

~!~ Liquor Ammoniae. 
Am111011ia liquida. 

H,N +Aq. [H„N = 17.0J. 

Liquor Iimpidus, perlucidus, deéolor · caustice-Iixiviosus, 
odoris penetrantis. Poncius eius speci!icum 0'95. 

Aliquot centimetra cubica Iiquoris ammoniae exsiccata ex 
patella vitrea, residuum, quod ponderari potest, ne praebeant. 
Centimetrum cubicum 1 liquoris ammoniae mixtum nonnullis 
centimetris cubicis aquae hydrosulfuratae reddat liquorem co
loris expertem, decolorem; liquor hic nequeat mutari, ne tum qui
dem, sí acido hydrochlorico acidulus factus erit. Aliquot centime!ra 
cubica liquoris ammoniae ne fiant turbida additis 2-·3 guttis so
lutionis ammonii oxalici. Quodsi liquoris ammoniae centimetra 
cubica 5. commiscueris cum solutione baryi nitrid, vel argenti ni
trici, liquor ne mutetur, et sí hunc laticem acido nitrico acidulum 
feceris, hic ubi plurimum, vix ita lactescat, ut percipi possit. Mix
tura liquoris ammoniae et supervacaneae quantitatis acidi nitrid 
esto decolor atque inodora; eamque ne hora quidem peracta 
colore subfusco, vel rubeo indui licet, ac ne tum quidem, si eÍ 
perexiguam solutionem ferri sesquichlorati addideris. 

Partes pensatae 100 liquoris ammoniae, contineant gasis am
moniaci partes 10; quamobrem, sí liquoris ammoniae grammata 
3·4 ponderaveris ad grammata circiter centum aquae destillatae 
repositae in lagoenam epistomio vitreo munitam, hoc latice 2-3 
guttis solutionis methylorange flavum tincto, neutrum ut red
datur, acidi hydrochlorici normalis centimetra cubica 20 adhi
beantur. 

Asservetur ín lagoena epistomio vitreo probe haerenti munita. 
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+ Liquor Ammoniae anisatus. 
:Rp: Olei Anisi 

grammata tria . . . . . . . . . . . 3 
Solvantur 
Spirilus concentrati 

grammatibus septuaginta quinque 75 
solutisque admisceto 
Liquoris Ammoniae 

grammata viginti . . . . . . 20 
Est liquor, dum paratur, decolor, mox coloris paululum sub

·flavi, anisum atque ammoniam olens. Pondus eius specificum 
o·S68-0·S72. Tentamen centimetrorum cubicorum 2 additis guttis 
. S-10 aquae valde fit turbidum. Orammata 5 liquoris ammoniae 
.anisati quinquies tanta copia aquae diluti ut saturentur, indicator 
si exstiterit 1-2 gutta solutionis methylorange de acido hydro
chlorico normali centimetra cubica saltem 5'6, sed non plus quam 
.5'9 centimetra adhibeantur. 

Asservato in lagoena probe clausa, Ioco frigido. 

-!~ Liquor acidus Halleri. 

:Rp: Acidi sulfurici concentrati 
grammata quinquaginta . . . . . . . 50 

Caute misceantur 
Spiritus concentrati 

grammatibus centum et quinquaginta . 150 
Liquore refrigerato lagoenam probe obturatam seponito. 

'Praeparatum tantum peractis mensibus sex adhibeto. 
Liquor decolor, perlucidus, aut modice subflavus, odoris 

.amoeni, saporis peracidi. 
ln tentamine eius aliquot centimetrorum cubicorum, adiecta 

una alterave gutta solutionis baryi chlorati, deponitur praecipitatum 
.album, quod acido hydrochlorico non solvitur. 

Diluito praeparati grammata 5 ter tanto aquae, additoque 
indicatorem unam-alteramve guttam solutionis methylorange; li
quoris color rubeus additis centimetris cubicis J9·5-20·0 lixiviae 
matrii flavus efficiatur. 

Servetur temperie mediocri in lagoena probe obturata. 
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Liquor Cresoli saponatus. 

Rp: Saponis kalini · 
grammata ducenta quinquaginta. . . 250 

Ca!efactum balneo. aquae solvito · 
Cresoli crudi 

grammatibus ducentis quinquaginta 250 
Liquor subrufeo-fuscus oleaceus, cresolum olens. Spiritu 

et aqua prorsus solvitur. 

Rp: 

Liquor Ferri albuminati. 
Ferrum albumi11atum solutum . 

Solutionis ferri oxychlorati 
grammata centum viginti . 

Diluito 
Aquae destillatae caloris graduum 40°. 

120 

grammatibus tribus milibus trecentis octoginta 3380 
Fundito laticem portionibus factis assidue miscens in 

solutionem ex 
grammatibus ducentis quadraginta 

forfice minuti albuminis recentis 
et 

240 

grammatibus tribus milibus ducentis quinquaginta 3250 
Aquae destillatae graduum caloris 40°. 
Solutio parata filtretur. 
Liquor paene decolor de praecipitato sedimentato de
fundendus est. Tum superfundito ei iterum 

Aquae destillatae graduum caloris 40° 
grammata tria milia quingenta 3500 

Quodsi solutionibus inter se confusis sedimentum totum 
non secernatur, et liquor, qui est supra sedimentum, etiam tum 
sit rufeus, addito liquori carptim, atque continenter miscens, solu
tionis albuminis filtratae tantum, ut tentamen filtratum de liquore, 
qui est supra sedimentum, paene decolor fia!. 

Praecipitatum probe sedimentatum colligito in linteum et si 
pondus eius adeo minuatur, ut grammatum sit 500, ponito in 
vase vitreo, cuius os patulum est, et admetire ei 1 

1 
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Solutionis Natrii hydrooxydati normalis 
centimetra cubica viginti 

et praecipitato soluto item: 
Aquae Cinnamomi spirituosae 

grammata centum . . . . . . 
porro: 
Tincturae aromaticae 

grammata duo 
Spiritus concentrati 

20 

100 

2 

grammata quinquaginta. 50 
atque aquae destillatae tantum (fere grammata 348) 

ut pondus liquoris 
grammata mille 1000 

efficiat. 
Liquor coloris rufeo-fusci, limpidus atque perlucidus, aro

maticus vixque sapiens ferrum. Spiritu mixtus non turbabitur. 
Quodsi liquoris ferri albuminati cm' 3 commiscueris centi

metris cubicis 3 aquae, item guttis 10-12 acidi nitrici concen
trati, atque mixturam calefeceris, in hac praecipitatum efficitur. 
Liquor de hoc praecipitato filtratus, solutione argenti nitrici tan
tum modice turbetur. 

Quodsi liquoris ferri albuminati grammata 10 balneo eva
poraveris aquae, residuumque aeque tractaveris, ac de tinctura 
ferri pomati praeceptum legitur, in actione extrema iodum, quod 
secretum est decolor ut reddatur, centimetra cubica 7. saltem 
solutionis natrii thiosulfurici decinormalis requiruntur. 

Praeparatum circiter 0·4°/0 ferri continet. 
Asservetur in lagoenis minoribus omnino replelis, temperie 

mediocri. 

Liquor ferri albuminati saccharatus. 
Elixiriam Ferri albaminati. 

Rp: ferri albuminati soluti 
grammata septuaginta quinque. 75 

Syrupi simplicis 
grammata viginti quinque . . . 25 

Misceto. 
Circiter 0·3„1„ ferri continet. 

1 

1 
Liquor ferri oxychlorati. 
Fermm oxyclzloratum solutum. 

Rp: Liquoris Ammoniae 
Aquae destillatae 
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singulorum grammata ducena et septuagena . . 270 
Laticem refrigeratum fundito in parvis portionibus as-
sidue agitans in miscellam, quae ex 

Aquae destillatae 
grammatibus trecentis et sexaginta . . . . . . 360 

porro 
ferri sesquichlorati soluti 

grammatibus trecentis et sexaginta . . . . . . 360 
parata exstat, ac tali quidem ratione, ut partem recen
tiorem de latice ammoniato tunc tantum fundas in so
lutionem ferri sesquichlorati, cum praecipitatum quod 
oritur, iam solutuin erit. 

Laticem subrubeo fuscum movens instillabis in miscel
lam alteram, ex 

Liquoris Ammoniae 
grammatibus nonaginta 90 

item: 
Aquae destillatae 

grammatibus septem milibus . . . . . . . . 7000 
factam; postea praecipitatum quod sedimentatum est, 
ope aquae destillatae tamdiu lavabis, dum aqua lotoria 
defusa adiectis aliquot guttis argenti nitrici soluti ne 
minime quidem turbabitur. Sic lavatum praecipitatum 
colligendum est supra linteum extensum, et si aqua 
lavando destinata subsederit, provide exprimen-
dum est adeo, ut pondus praecipitati sit circiter 

grammatum trecentorum et sexaginta . 360 
Praecipitato expresso et in vasculo idoneo collecto 
addes miscendo: 

Acidi hydrochlorici grammata triginta . . . . . 3() 
mixtumque laticem reponas in locum tepidum, stet 
ibidem tamdiu, donec praecipitatum prorsus solutum 
erit. Deinceps diluito soluta tanta copia aquae de
stillatae, ut pondus specificum efficiat 1.050. 
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Esto latex purus, atro-rufeo-fuscus, inodorus, saporis mo
dice ads tringen tis. 

Ex tentamine huius grammatis unius adiecta unica gutta 
acidi sulfurici praecipitatum fit gallertosum; solutionem vero 
praeparati valde dilutam kalium ferro cyanatum solutum colore 
subcaeruleo-viridi afiicit. 

Quodsi experimentum huius praeparati centimetrorun: c~
bicorum duorum calefeceris cum centimetris cubicis 10 soluhoms 
stanni chlorati, ope acidi hydrochlorici paratae, tentamen hoc pe
ractis horis duabus, haud quaquam redigatur fuscum. 

Tentamen eiusdem centimetra cubica duo complexum, ad
iectis 4-4 centimetris cubicis argenti nitrid decinormalis soluti in 
ollula Erlenmeyeriana balneo aquae si calefeceris per sexagesim~~ 
horae 5 deinceps adiidens centimetra cubica 5 --1; acidi nitnc1 
diluti ta,mdiu catefeceris, dum praecipitatum concrescat, limpidus 
hic latex, de praecipitato fittratus, per aliquot guttas argenti ni
trid soluti haud mutetur. 

Praeparatum 3·5°/, ferri, aut polius 5'/o ferri oxyda.ti. haber~, 
oportet, quod ratione tali evincendum est. Tentam1~1 cenh
metrorum cubicorum duorum, quoc! complectitur cucurb1ta Erlen
meyeriana, epistomio vitreo munita, et cuius capacitas efficit c.enti
metra cubica 200, addens acidi hydrochlorici centimetra cub1ca 5 
calefacias tamdiu, donec latex turbidus emundabitur. Latici refr'.: 
geratb addes aquae destillatae centimetra cubica 75, item .~~ln 
carbonici grammata 2, hisque solutis porro grammata 4 kah'. 1~
dati. Aliquoties quassato cucurbitam et si effervescere des1ent 
obturato eam seponens quietam ad sexagesimas horae 20. lo
dum, quod secernitur decolor ut reddatur, sattem centim~tra cub'.c~ 
13 sunt consumenda de solutione decinormali natrii th10-sulfunc1. 

Pro solutione ferri oxyehlorati dialysati praeparatum hoc 
potest dispensari. 

Servetur temperie mediocri. 

+· Liquor Hydrogen.ii ~yperoxydati concentra
tiss1mus. 

H,O, + Aq. [H,O, = 34·0]. 

Liquor causticus, coloris et odoris expers. facillime decon:
ponitur, atque tantum in lagunculis recte obturatis, quae et parat
fino obductae sunt potest servari. 
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Si praeparati guttam unam dilueris fere 10 centimetris cu
bicis aquae et liquorem mox acidulum feceris acido sulfurico, addita 
una-alterave gutta kalii bichromici, colorem atro-caeruleum ducet, 
qui tamen mox evanescet. 

Mixtura parata cum decies tanta copia aquae reactionis 
neutrius fiat, ac neque per acidum sulfuricum mutetur, neque 
lixiviosa facta ope liquoris ammoniae, per solutionem calcii 
chlorati. 

Praeparatum contineat fere 30 centesimas partes pensatas 
hydrogenii hyperoxydati. Quam ob rem si tentamen praeparati 
grammatis 1 ·7 acido sulfurico diluto ad 100 grammata dilueris, 
ac deinceps liquoris huius portioni, quae centimetra cubica 10 
complectitur, solutionem kalii hypermanganici ctecinormalem in
stillaveris, solutionis huius volumetricae centimetra cubica sattem 
29 sunt consumenda, dum Iiquor colorem rosaceum constantem 
induat. 

1 Asservato praeparatum loco frigido attente. 
Quodsi medirns praescripscrit «Hydrogenium lzypcroxyda

tumn, scilicet I111/go usitatam solutionem lzydrogenii lzyperoxydati, 
quae co11tinet 3 centesimas partcs po11deratas hydroge11ii hyper
oxydati, (id est complcxa m I10!11 mine part es caztcsima s l O'/o J fzanc so
lzztioncm sub ipsa praescriptio11e ex tempore, per di! utio11e111 liquoris 
lwius c11111 no1•ies ta11ta copia aqzzac parafa. 

Lithium carbonicum. 
u, co" = 14·1. 

Pulvis albus crvstallinus. Solvitur fere partibus ponderatis 
80 aquae frigidae, ac partibus 140 aquae fervidae; solutio eius 
est reactionis lixiviosae. 

Aestuatum ope fili platinei flammam colore purpureo-rubro 
usque ad finem afficit. Acido hydrochlorico alacriter effervescens 
solvitur: solutio siccata residuum offert tale, quod miscella ex 
pari volumine spiritus atque aetheris parata facile et penitus 
solvitur. 

Lithii carbonici gramma 0.25 ope acidi hydrochlorici quan
tum quidem satis est, in centimetris cubicis 10 aquae destillatae 
solvito; solutio haec addita aqua hydrosulfurata, ne tum quidem 
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mutetur, si laticem acidulum per liquorem ammoniae lixiviosum 
reddideris. ln, solutione eius acido acetico facta praecipitatum ne 
efficiatur per solutionem ammonii oxalici. Solutio eius (! : 50) acido 
nitrico facta, solutione baryi nitrici ne mutetur; addita autem 
solutione argenti nitrici, ubi pluriinum, vix lactescat. 

Lithii carbonici siccati ad gradum 100-um ponderato gramma 
o·37, superfundito centimetris cubicis !ere 20 aquae destillatae, 
ct addito latici 1-2 guttas solutionis methylorange; lithium car
bonicum, ut prorsus solvatur latexque neuter ut evadat, saltem 
cenlimetra cubica 9·9 acidi hydrochlorici normalis requiruntur. 

Lobeliae herba. 

Herba annua Lobelia in!lata L. (Campa11ulaccaei in partibus 
orientalibus Americae septemtrionalis domestica, atque etiam 
culta, cuius partes epigaeae leguntur sub anthesi. Partes herbae 
scissae atque siccatae per negolia fasciculis occurrunt pressae 
in formam laterum redditae, itaque mercem plerumque fragmina 
florum, foliorum, caulium et fructuum efficiunt. 

Caulis est sulcato-angulatus, cuius acumina sunt pilosa. 
folia sessilia aut breviter petiolata sunt oblonga, aut ovata, acuta, 
non constanter crenato-serrata, parce pilosa, costam versus maxime 
prominerrtem densius pubescentia. ln axillis bractearum hastata
rum positae sunt corollae pallidius caeruleae, vel albidae bila
biales; et haec corolla calyce quinquies partito vix aliquantulum 
longior est. Antherae sunt connatae. ln merce flores tantum exigui 
inveniuntur. Fructus est capsula inflata formam globoidem vel 
ovatam habens, diametro !ere 5 mm. bilocularis, fulvo-fusca, striis 
decem striata, epicarpium tenue habens, quod calix quinquies parti
tus coronat. Loculi condunt semina complura, diametro 0·5-0·7 mm. 
Ope microscopii herbae partes omnes exhibent canales lactiferos. 

Herba odoris est ingrati, saporis acris. 
Extracti spirituosi 18'/o saltem praebeat. 
Attente in vase recte obturato servandum est. 

Doses maximae singulae gramma O·J. 
Dosis maxirna in diem gran1ma 0·3. 
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Lycopodii sporae. 

ln regionibus saltuosis ubicumque frequens est muscus 
Lycopodium clavatmn L, cuius spicae maturae, sectae et radiis 
solis siccatae, offerunt sporas, quae collisae et excussae eliguntur 
et percribrantur. Est pulvis clare citrini coloris, peradmodum sub
tilis, in lagena mobilis, laxus, mollis, digitis adhaerens, levis, ino
dorus, ac insipidus, in aqua et in chloroformio innatans, sed 
aqua coctus submergitur. lnflatus in flammam repente explodens 
sine fumo comburitur. 

Singulas sporas ope microscopii scrutantes forma tetraedricas 
reperimus, altera basi convexas esse, diametrorum !ere 30 „ .. 
Latus convexum totum, reliqua vero tria ad angulos sunt reÚ
culata. 

Absit lycopodio arena el granula amyli, neque conspur
catum sít polline pinacearum, aut corylli. 

Magnesium carbonicum hydroxydatum. 
Magnesia carbonica basica. Mag11esii hydroxylatum carbonicum. 

(Mg CO,L Mg (OH),, 3 H,O = 365·5. 

Massa nivea, pulverulenta, sive pulvis Jevissimus albus, in 
aqua vix solubilis. 

Acido hydrochlorico diluto vehementer effervescens solvitur; 
in solutione, hac additis solutione ammonii chlorati, atque super
vacanea quantitate liquoris ammoniae, per solutionem natrii phos
phorici praecipitatum album crystallinum efficitur. 

Praeparati gramma 0·25 aestuatum cum centimetris cubicis 
10 aquae liquore filtrato, praebeat laticem reactionis vix alcalinae, 
insiccatumque residuum perexiguum praestet. Magnesiae carbo
nicae basicae gramma 0·5 solvito centimetris cubicis duobus acidi 
hydrochlorici concentrati, solutisque admisceto solutionis stanni 
chlorati hydrochloricae centimetra cubica 10: liquor leniter calefactus 
ne semihora quidem peracta induat colorem subfuscum. Solutio 
praeparati 5'/o-arum ope acidi hydrochlorici acidula facta, adiecta 
aqua hydrosulfurata ne tum quidem mutetur, si laticem solutione 
ammonii chlorati mixtum, addito liquore ammoniae lixiviosum red
dideris; solutionem vero hanc lixiviosam non licet ilico turbidam 
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fieri si ei addideris solutionem ammonii oxalici. Solutio [irae
par~ti cum addo nitrico parata, addita solutione baryi nitrid, aut 
argenti nitrid, ut-plurimum, vix modice turbetur. 

Magnesium hydroxydatum in aqua. 
Mg (OH), +Aq. [Mg (OH), =58'4.] 

Rph Magnesii carbonici basici 
cirdter 

grammata centum viginti . . . . . 
referto in ollam firrulinam non laevigatam, eamque - "' ollulario obtectam candefacito modice tamdiu, dum 

tentamen media olla exemptum et cum aqua conquas
satum addito adclo sulfurico diluto nusquam effer
vescat. Post refrigerationem ponderato huius 

Magnesii oxydati 
grammata quinquaginta 

conteritoque in mortario 
Aquae destillatae 

120 

50 

grammatibus nongentis quinquaginta 950 
Ponito mixturam in lagoena probe obturata, et conquassato 

saepius. Postero die distribuito mixturam in partes aequales 5 
asservatogue lagoenis recte obturatis. 

Co~quassatum liquorem lactis similem praebet, ex quo 
paullatim praedpitatum gelatinae-forme residit. Quodsi tentamen 
praeparati conquassati pari volumine addi acetid miscueris li
quorem praecipitato abundantem intra sexagesimam horae paene 
prorsus perlucidum evadere oportet. Praeparatum, quod acidis 
effervescit, adhibendum non est. 

Copia designata semper praesto sit ! 

Magnesium oxydatum. 
Magnesia usta. 
Mgü= 40·4. 

Pulvis niveus, tenuissimus levissimus, aqua fere insolubilis. 
Acido hydrochlorico paene non effervescens solvitur; in 

hac solutíone additis ammonio chlorato soluto et abundanti quan-
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titate Iiquoris ammoniae, per solutionem natrii phosphorici fit 
praecipitatum album crystallinum. 

Tentamen praeparati acido acetico pro ratione facile ac fere 
non effervescens solvatur. Oramma 0·25 praeparati si centimetris 
cubicis 10 aquae coxeris, deinceps liquorem filtraveris, filtratum 
vix fial reactionis alcalinae, insiccandoque residuum perexiguum 
praebeat. Magnesii oxydati gramma 0·2 solvito centimetris cu 
bicis 2 acidi hydrochlorid calidi, solutisque addito centimetra 
cubica 10 solutionis s tan ni chlorati hydrochloricae; liquor mo
dice calefactus ne semihora quidem elapsa colorem subfuscum 
induat. Solutio praeparati 5%-arum, ope aquae et acidihydrochlo
rici effecta, per aquam hydrosulfuratam ne mutetur, ne tum quidem 
si solutioni ammonium chloratum solutum et abundantem quan
titatem liquoris ammoniae admiscueris; solutio haec lixiviosa 
reddita ilico ne ammonio quidem oxalico turbetur. Solutio 
praeparati acido nitrico et aqua effecta per solutionem baryi ni
trid, sive argenti nitrid 'vtx pau!utum turbetur. 

Quodsi praeparati gramma 1 candefeceris in oltula porcel
lanea, dum rubeo candens effidatur, pondus quod peri! minus 
sit 0·1 grammate. 

Asservetur vitro probe praecluso. 

Magnesium sulfuricum. 
Sal amams. 

MgS0„7H,O = 246·5. 

Crystalli prismaticae aut adculares, decolores, aere paululum 
fatiscentes. Sapore suni subamaro-salso. Solvuntur circiter parte 
pensata 1 aquae frigidae et parte 0·3 fervidae. Spiritu non sol
vuntur. Solutio est re1ctionis neutrius. 

ln solu tione eius aquosa liquor ammoniae praedpitatum al
bum efficit, quod addita solutione ammonii chlorati iterum sol
vitur; in hac solutione per solutionem natrii phosphorici oritur 
praecipitatum crystallinum album. ln solutione salis huius aquosa 
addito baryo chlorato soluto fit praecipitatum album, quod acido 
hydrochlorico solvi non potest. 

Solutio salis aquosa 5'fo-arum fia! reactionis neutrius, neque 
mutetur aqua hydrosulfurata, ac ne tum quiclem, si liquori ad-
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miscueris acidum hydrochloricum, aut ammonium chloratum et 
liquorem ammoniae. Quodsi salis amari gramma 1 sQlveris centi
metris cubicis 2 acidi hydrochlorid calidi, solutisque admiscueris 
centimetra cubica 10 solutionis stanni chlorati hydrochloricae, 
liquorem leniter calefactum colore subfusco indui non licet, ne 
semihora quidem peracta. Solutio eius aquosa ope acidi nitrici 
addula facta, solutione argenti nitrid, ut plurimum ita tantum lac
tescat, ut vix animadverti possit. 

Filo platineo flammae immersum, hanc nisi paululum et in 
breve tantum tempus afficiat colore flavo. 

Malvae flores. 

Planta apud nos domestica Malva silvestris L. (Mftll'aceae), 
cuius plane evolutae et siccatae flores leguntur. 

Calyx 5-8 mm. altus est quinquefidus, quem epicalyx tri
phyllus e foliolis setosis, hastatis, et per longitudinem striatis 
conflatus drcumdat. Corollam formant petalae quinque, quae 
sunt 2-21/.! cm. Iongae, obovatae, margine superno excisae, at
tenuatae, coloris caeruleo-violacei. ln utraque lamina ad basim 
coarctatai= sunt petalae pilosae et staminibus monadelphis adnatae. 
Numero sunt antherae fere 45. Ovarium multiloculare est de
pressum, placentae-forme. 

Stylus est columnalis et superne in 10 ramos coloris vio
lacei scinditur. Petaiae ammonia madefactae virides, acidis autem 
rubentes efficiuntur. 

Malvae folia. 

Herbae apud nos domesticae A\alvae silvestris L. (Mall'aceae1 
folia siccata. Sunt longe petiolata, rotunda, in basi cordisecta, 
5-7 lobata, lobis acuminatis, in margine crenata, 5-7 costata, 
4-10 cm. lata, superne atroviridia, subter pallidiora, paulum pi
losa, inodora, saporis mucilaginosi. 

Ope microscopii investigantes reperimus in epidermide pilos 
glandulosos, compluries tabulatos, item et pilos stellatos com
positos, passimque singulares pilos langos, monocellulares cer
nimus. Stratum paliforme est monostichum, parenchyma autem 

spongiosum ·polystichum, laxum, in quo complures cellulae mu
cinosae, rosulaeque calcii oxalid occurrunt. 

Folia de planlis florentibus carpenda sunt. 

Manganum chloratum crystallisatum. 
MnCl,, 4é:j,O = 198·0 

Crystalli hygroscopicae, coloris rosei, aequali pondere aqwfe 
solvuntur, etiam spiritu solvi possunt. 

ln solutione eius aquosa magis diluta ammonium sulfuratum 
efficit praecipitatum colore cacnoso, solutio autem argenti nitrid 
praedpitatum album, caseo simile reddit. 

Solutio eius (1: 10) ope addi hydrochlorici addula facta ne tum 
quidem mutetur per aquam hydrosulfuratam, si in illa natrium 
aceticum crystallisatum solveris. Solutio eius mixta cum non
nullis guttis solutionis acidi tannici ne induat colorem atrum. 

Asservetur in lagoena recte obturata. 

Manna. 

Arbor in pluribus Europae meridianae lods, praesertim per 
Siciliam plantata, quae dicitur fraxinus Ornus L. (Olcaceae}, cuius 
truncus indsionibus sauciatus succum dulcem stillat, qui in aere 
induresdt. Species illa·, quae in commercio nota estet Manna can-
11ulata nominatur, adhibenda est. 

Sunt frusta plana, aut cylindrata, aut prismatica sive canali
culata, crassitudine plerumque et longitudine digiti, friabilia, cry
stallina,colore flavo-albo.Sapor leniter dulcis me!Hs sapori similis est 

Si mannae grammata duo in pari quantilate aquae ac de
cupla copia spiritus coquens solveris, solutionemque filtratam 
postea evaporaveris, 1 ·5 saltem grammata residui maneant. 

Noli adhibere mannam fragmentosam, sordidam, quae manna 
communis, vel manna pinguis appellatur; ~é vero talem, quae 
fervescit, cuiusque solutio aquosa est react~is acrius acidae. 

Mannitum. 
C,H, (OH),; = 182·1. 

Parvae crystalli candidae, nitentes, prismaticae aut aciculares. 
Aestuatae liquescunt gradu caloris 166', calore aucto pars altera 
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decomponitur, altera autem s.ublimatur. Circiter partibus pen
satis 7 aquae et partibus 100 spiritus solvi potest. 

Mannitum acido sulfurico concentrato decolor solvatur, item 
Jiquore natrii hydrooxydati calido. Aestuatum in lamina platinea 
nullo residuo remanente deflagret. 

Mel. 

E favis, quos offerunt apes stillatum aut centrifugatum ab 
apiario fide digno coemptum mel. Liquor maxime spissu:, 
coloris lucide vel atrius flavi, limpidus, dulcissimus, aromahs 
proprii. Spectanti per microscopium praebet pollina diversorum 
florum. 

Solutio confecta e parte ponderata 1, duabusque partibus 
aquae, habeat pondus specificum saltem 1 ·111, reactionis vero 
sit acidae. Singula tentamina solutionis sedimentatione emun
datae seorsim validius ne turbentur, nec solutione argenti nitrici,. 
neque baryi nitrici; dimidia tanta copia liquoris ammoniae mixta 
colorem ne mutet, additis autem singulis aut binis (1-2) guttis 
solutionis iodi cum kalio iodato nec rubea, neque caerulea efficiatur. 
Solutionis iellis volum.en 1 pa~ll.atim s'. commiscueris cum volumi
nibus 5 spiritus, soluho non111s1 mod1ce turbetur. 

Mellis grammata 10 bis tanta copia aquae diluta pro satu
ratione, indicatore solutione phenolphtaleini sumpto, ut plurimum, 
centimetra cubica 4 liquoris natrii hydrooxydati normalis requirunt .. 

Mel fermentatum, odoris acidi amovendum est. · 
Asservetur frigidum in vasculis vitreis probe praeclusis. 

Mel depuratum. 

Rp: Mellis 
grammata quingenta . . . . . 

diluito tanta copia 
Aquae destillatae, 
ut pondus specificum soluti circiter J ·34 efficiat. 
Caleface solutionem per semihoram in balneo mariae 
gradu caloris 60-70-imo, deinceps filtrato per chartam. 

fusum in lagoenis minoribus pasteurisatum servato. 

500 

205'" 

Mel rosatum. 

Rp: Mellis depurati 
grammata docenta quinquaginta. 250 

Olei Rosarum 
gutbm unam .. 1 

Quassata misceantur. 

Melissae folia. 

Planta perennis in Europa australi ac media frequens, passim 
in hortis seminata: Melissa officinalis L. (labiatae). Folia siccata 
adhibenda suni. Petiolus est longus, superne plerumque tomen
tosus. Lamina ipsa longitudine 3-5 cm„ latitudine vero fere 3 cm. 
est obovata, aut paene cordata, margine crenate-serrato, superne 
coloris atroviridis, subter pallidioris, tenuis. Lamina est in reversa 
parte rarius, maxime ad apicem pilosa, in aversa vero parte circa 
costam, passim, distracte tomentosa, aut setose pilosa. 

Odor amoenus, citri odori similis, sapor parum subamarus, 
aromaticus. Microscopio spectanti offerunt se lflil!. acuminati, mo
nocellulares, forma dentis canini, et per nervo~etae polycellu
lares; itemque reperiuntur pili glandulosi, trifarii, uti s unt: glan
dulae subfuscae e cellulis 8 secretoriis conflatae, porro brevi pe
tiolati, denique capitulum rotundum ferentes pili glandulosi. 

Sit tibi cura, ne confundatur cum foliis floccoso-villosis Nepetae 
catariae (var. citriodora L.) sive foliis valde tomentosis Melissae 
offic. (var. hirsuta Bentham). Folia colligito de planta florifera el 
quotannis renovato. 

Menthae piperitae folia. 

Planta perennis M.entha piperita L. (labiata~/ per Europam, 
Asiam, Americam septemtrionalem in plurimis locis propagata. 
cuius folia siccata mercem praebent. Petiolum est fere 1 cm, 
longum. Lamina costam valde prominentem ferens est superne 
atro-viridis, subter autem pallida, longitudine 3-7 cm. oblonge 
ovata, in margine acuminata, serrata, praesertim apicem versus. 
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inaequaliter acute serrata, fere to.ta glabra est, plerumque tantum per 
inferiores nervos, atque etiam hic modice tantum pilosa. 

Structuram ope microscopii investigantes cum superne, tum 
infra in cellulis epidermidis marginem sinuatum habentibus re
perimus pilos glandulosos, fusci coloris, e cellulis secretoriis octo 
constantes, quorum non nulli etiam crystallos mentholi exhibent; 
porro pili acuti, simplices, polycellulares, sicut et pusilli, brevi 
petiolati, item pili capitati, passim, haud dense quoque proveniunt. 

Observato, ne sint tibi confusa folia Menthae viridis L. 
.apud nos frequentis et cultae, plerumque petiolo carentia, sub
viridia, quae odore plane differunt; neve commutetur Menthae 
silvestris L. foliis sessilibus, subter albide tomento.sis, neque 
Menthae crispae L. foliis, quae suni margine crispato. 

Colligantur folia de herba florifera et quotannis renoventur 

Mentholum. 
C10 H„ ü= 156·2. 

Crystalli decolores, sapore atque odore similes olei menthae 
piperitae; Iiquescunt gradu caloris 42-43° et 212° effervescunt. 
Aqua vix, spiritu, aethere et chloroformio abundanter solvuntur. 

Calefactum gradibus caloris quam 41° ne liquescat. Mentholi 
gramma 1 balneo vaporis diutius calefactum totum avolet. Charta 
emporetica pressatum haec ne maculetur. 

Rp: 

Servetur in vasculo probe obturato. 

Mixtura chloralo-bromata. 

Extracti Hyoscyami cum Dextrino 
grammata quinque. 

Solvito terens in mortario 
Aquae Menthae piperitae 

grammatibus cen tum quinquagin ta. 
ln Iagoenam ampliorem fusi s addito: 
Kalii bromati 
Chlorali hydrati 
ex utraque 

grammata quinquagena 

5 

150 

50 

i1em Chloralo hydrato soluto 
Extracti Liquiritiae 

grammata decem . 
Syrupi Aurantii 

grammata tlucenta 
demum quassans addito 
Tincturae aromaticae 

gramma unum 
Ch loroformii 
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10 

triginta quatuor 234 

1 

gu ttas decem . X 
Solutionem conquassatam una cum sedimento in Ia
goenas fundito, quae fer~ centimetra cubica 125 ca
piunt, ut singulis insint solutionis grammata centena 
quinquagena (150). 

Liquor coloris atro-fusci, paululum turbidus, saporis prius. 
salsi, deinceps aromatici pungentis sedimentum exiguum habens. 

Frigidus servetur. 

Mixtura gummosa. 

Rp: Mucilaginis gummi arabici 
partes ponderatas duas. 2. 

Syrupi simplicis 
partem ponderatam unam. 

Aquae destillatae 
partes ponderatas septem. 7 

Ex tempore misceantur. 

~f-~!- Morphinum hydrochloricum. 
C,, H19 NO„ HCI, 3H,O = 375·7. 

Crystalli aciculares exiles, nitoris sericei, aut potius moles 
Iaxa crystallina in cubos secta. Sapiunt peramare. Circiter par
tibus pensatis 25 aquae et partibus 50 spiritus solvuntur. Solutio 
horum aquosa est decolor, reactionisque neutrius. 

Solutio talis aquosa paulula solutione ferri sesquichlorati co-· 
lorem ducit atro-caeruleum. Quodsi morphini hydrochlorici tan
tum, quantum cultri mucro capit, solveris aliquot centimetris. 
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cubids solutionis ka!ii biiodati, hoc propter secretionem iodi 
flavum fit, calefactum vero colore fusco induitur. Solutio eius 
,3 ddo sulfurico concentrato parata, quantitate exigua acidi nitrid 
colorem perhibet sanguineo-rubrum. ln solutione aquosa, quae 
.acido nitrico acidula exstat, per solutionem argenti nitrid prae
dpitatum album caseo simile efficitur: 

Morphinum hydrochloricum ne sit coloris sub!lavi, immo 
.et solutio eius aquosa coloris expers esto. Addo sulfurico con
centrato decolor, aut colore roseo so!vatur, sed ita ut vix per
cipi possit. Quodsi solutionis eius aquosae (1: 25} portioni, quae 
capit centimetra cubica 2, admiscueris guttam unam Iixiviae na
trii, et Iiquorem conquassaveris, oritur praecipitatum album cry
stallinum; hoc praecipitatum facile solvatur additis guttis 10 
Jixiviae natrii; solutio vero prorsus decolor esto. 

Solvito morphini hydrochlorici gramma 0·376 aquae destil
latae grammatibus 10, ac solutioni, quae acido nitrico acidula 
facta est, addito solutionis argenti nitrid decinormalis centimetra 
cubica 10. Solutionis huius praecipitato refertae portio altera, 
post calefactionem et conquassationem filtrata per acidum hydro
chloricum, portio vero altera per solutionem argenti nitrici, ut 
plurimum, tantum modice Jactescat, praecipitatum vero in ea ne 
oriatur. 

Aestuatum in lamina platinea sine residuo deflagret. 
Si praescribatar mo1y1hitwm aceticam, in l'icem eius mor

phinum l~vdrocfzloric11m dispensato. 
Attentissime servato. 

Doses maximae singulae gramma 0·03. 
Dosis maxima in diem gramma 0·10. 

Moschus. 

Secretum animale in folliculo proprio, qui saccus moschi
·ferus nuncupatur. Productum est solum per masculum artio
·dac!yli, ruminantis animalis: Moschus moschiferus L., quod in mon
tibus Asiae mediae gregatim, brute et incultius versatur. 

Optimae qualitatis est merx advecta e Tibet, aut e China, 
. atque ea, quae in commercio nomine Tonquinensis vel Chinensis 
:prostat. Folliculus moschi ex animali resectus atque siccatus est 

.. r . 
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rotundus magnitudine ovi columbini, vel minoris gallinacei, super
ficies superna, quae ad ventrem animalis adhaesit magis plana et 
glabra; inferna autem magi s convexa, in ci~r-uitu saetis rarioribus, 
adiacentibus, plerumque griseo-álbis, nonnunquam fuscis in medio 
densis, longioribus tegitur, quarum eae, quas posterius memora
vimus, converguntur ad bina foramina versu6, quae in Jinea media 
sita sunt, atque ad ductum excretorium pertinent. 

Sub hac tunica externa latet membrana altera exilis, paulum 
rigida, quae de superna facile detrahi potest, ibique conditur ipse 
moschus, forma glebarum variae magnituclinis, colore fusco-niger, 
plus minusve mollis, permixtus membranae internae particulis 
subtilioribus ac pilis tenerrimis. Est od*oenetrantis, proprii, 
vehementis, saporis aromatici, subamari. 

Moschus extensus in strata tenuia adiuvante oleo terebin
thinae, sub microscopio examinatus grumulus satis aequalis, 
amorphus, semiperlucidus, e fragminibus fuscis, glebulosis con
stans appareat. Cum chloroformio conquassatus moschus super
natet, idque ne !ingat. Concrematus e partibus 100 cineris non 
plures quam partes S relinquat. 

Reiiciendus est quem Cabardinum, Russicum seu Sibiricum 
vocant, cuius folliculi longiores, potius piriformes, foraminaque 
excretoria non prope medium, sed plerumque ad marginem sunt 
posita. Setae eius sunt longiores, crassae, rigidiores et albicantes, 
excretum vero, quocl continent (moschus) est colore lucidus-fu
scum, odoris et saporis moscho Tibetino multo debilioris, magis 
eiusmodi, qui ammoniam nobis in memoriam redigit. 

Mucilago gummi arabici. 
Rp: Gummi arabici frustati 

partem ponderatam unam . 1 
Aqua ablutum solvito 
Aquae destillatae 

partibus ponderatis duabus . 2 
Soluta colantor atque in Iagoenas minores fundantur, 

deinde quaevis lagoena additis singulis guttis chloro
formii servetur . 

Liquor spissus, paene deco'or, Jimpidus ac perlucidus est. 
Reactionis est paulum aciclae. Poncius specificum 1·12-1·13. So-
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Iutione plumbi acetici mixtum non mutatur, in solutione vero 
eius aquosa, quae centies diluta exstat; aceto lithargyri efficitur 
praecipitatum copiosum. Solutionem turbatam odoris iniucundi 
profunde. 

Mucilago S.alep. 

Rp: Pulveris tuberum Salep (VI.) 
1 grainma unum . . . . . . . . . . 

conterito cum 
Pulvere sacchari lactis 

grammate uno. . . . . . . . . . . 1 
Miscellam pulverum inspergito in Jagoenam medica

mentariam, cui insunt 
Aquae destillatae 

grammata viginti. . . . . . 20 
Lagoenam obstructam conquassato valide, deinceps in
fundito 

Aquae destillatae bullientis 
grammata centum octoginta . . . . 180 

iterumque conquassato. 
Si praescribatur "Decoctum Salepn una cum sedimento hoc 

dispensato, addita adnot,ione: Drobe conquassandum. 

~ -!~ Naphtolum. 
f sonap/lto/11 m. N ap!ztolum ~

C10 H;. OH = 144'1. 

Crystallorum Jamellae coloris expertes, nitoris sericei, vel 
pulvis crystallinus albus, cuius odor tenuis phenolum nobis in 
memoriam redigit, saporis vero est ardenter acris. Liquescit gradu 
caloris 122-o, ·ebullit autem gradu 286-o. Partibus ponderatis mille 
aquae frigidae et partibus 75 fervidae solvitur. Spiritu, aethere, 
chloroformio et lixiviis facile solvitur, itemque oleis pinguibus 
leniter calefactis. 

Solutio eius aquosa pauca solutione ferri sesquichlorati in
duitur colore subviridi. ln solutione eius aquosa per aquam chlo
ratam fit turbatio alba; quae addito liquore ammoniae evanescit, 
Iatexque viridis efficitur, qui posterius colorem fuscum ducit. 
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Solutio aquosa fervide saturata per solutionem ferri ses
·quichlorati colorem violaceum ne ducat. Tentamen naphtoli gram
matis 0·5 per centimetra cubica 25 liquoris ammoniae decolor, vel 
.colore pallide flavo, sine residuo soivatur. 

Aestuatum in lamina platinea nullo residuo remanente deflagret. 
Asservetur attente in tenebris. · 

• 

Natrium benzoicum. 
C,H,. COONa = 144·1. 

Pulvis albus, granosus, aqua copiose solvitur; spiritu non 
multum solubilis. 

Aestuatus liquescit et fuscatur, mox flammam concipit, atque 
·flamma fuliginosa ardens carbonescit. ld quod remanet cum 
acidis effervescit et flammam decolorem colore valde !lavo inficit 
.Per solutionem indici flamma haec non cernitur. ln solutione 
eius aquosa acidum hydrochloricum reddit praecipitatum album 
crystallinum aethere non solubile. Nonnullis guttis ferri sesqui
chlorati additis solutioni aquosae, praecipitatum fit colore carnoso. 

Solutio aquosa (1 : 20) decolor et reactionis neutrius, aut 
paululum acidae sit, atque aqua hydrosulfurata ne mutetur. 
Oramma o·s praeparati si tamdiu aestuaveris in ollula porcellanea, 

·donec sal hic totus decomponatur, deinceps massam in carbonem 
mutatam ope mixturae, aliquot centimetris cubicis aquae et acidi 
nitrici paratae extraxeris, filtratum laticis huius solutione baryi 
nitrici ne mutetur, solutione autem argenti nitrici ut plurimum 
vix modice lactescat. Ccintritum cum acido sulfurico concentrato 
ne fervescat, colorem atriorem ne ducat, neve vapores saporis acris 
oSpargat. 

Natrium boricum. 
Borax. Natritun tetraboricam. 

Na,B,0;, lOH,0=382·3. 

Crystalli prismaticae, decolores, durae aut pulvis albus crystal
linus; ín aere arido modice fatiscet. Circiter partibus 17 pensatis 
aquae frigidae et parte o·s fervidae solvitur; etiam glycerino 
facile solvi potest, at spiritu insolubilis est. Solutio eius aquosa 
est reactionis alkalinae. 

41 
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Quodsi solutione eius aquosa, quae acido hydrochlorico 
acidula facta exstat, chartam curcumae madefeceris; illa leni calore 
siccata colorem roseum ducet. Aestuatum in filo platineo aquam 
crystallinam exsudans in massam polyporosam turgescit, quae 
colore aucto liquefit el margaritam perlúcidam, decolorem praebet 
clum interea flamma colore valde flavo inficitur. 

Tentamen salis, quantum mucro cultri capit, madefactum 
acido hydrochlorico ne effervescat. Solutio eius aquosa (1 : 20) ope 
acidi hydroch!orici acidula facta per atjuam hydrosulfuratam speciem 
ne mutet. Solutio autem aquosa non acidula facta solutione ammonii 
sulfurati, ut plurimum vix modice coloretur; solutione vero am
monii oxalici summum aegre turbetur. ln solutione eius aquosa 
si ope acidi nitrici acidula facta est, addito baryo nitrico, vel 
argento nitrico soluto, ut plurimum, ita tantum turbetur, ut vix 
animadve1ii possit. 

Quodsi boracis gramma 1·91 non multa aqua solveris, in
dicatoremque adhibueris solutionis methylorange guttam 1-2, 
saltem 9'9-10·1 centimetra cubica requiruntur, ut latex colore 
subrubeo induatur. 

T --' Natrium bromatum. 
NaBr = 103·0. . . 

Pulvis albus, crystallinus, siccus, modice hygroscopicus, sa
pore salso. Circiter partibus pensatis 12 aquae et 10 partibus 
spiritus vini solvi potest. 

Mica salis in filo platineo flammae immersa, flammam co
lore acriter flavo afficit. Quodsi solutionem eius aquosam cum 
tetrachlorido carbonii el exigua copia aquae chloratae conquas
saveris, tetrachloridum carbonii colorem subrubeo flavum ducet. 

Quodsi grammata 2 salis tota exsiccaveris gradu caloris 
100-o, poncleris proprii grammate 0·1 plus ne amittant. Flamma 
hoc sale affecta spectanti per solutionem inc!ici rubea esse nevideatur. 
Aliquot guttis acicli hydrochlorici acidula 1•eddita solutio aquosa 
(1 : 10) per aquam hydrosulfuratam speciem ne mutet; ne tum 
quidem, si laticem liquore ammoniae lixiviosum reddideris. Ten
tamen salis in pulverem contriti si in lamellula porcéllanea ma
defeceris cum nonnullis guttis acidi sulfurici diluti, hoc flavum 

213''' 

effici non lket. Pulverem eius s1 msperseris in chartam laccae 
musci rigatam, l~anc validius caeruleam ne reddat. Solutio eius 
(1: 10) ammonio oxalico soluto ne mutetur. Solutio eius aquosa, 
(1: 10) quae acido hydrochlorico acidula facta est, addita solu
tione baryi chlorati ne turbetur. Quodsi solutionis eius aquosae 
(1 : 10) aliquot centimetra cubica conquassaveris cum tetrachlorido 
carbonii, atque nonnullis guttis ferri sesquichlorati soluti, 
tetrachloridum carbonii decolor manere oportet. 

Solvito praeparati gradu caloris 100-o siccati gramma 1 ·03 
in aqua destillata, ut volumen centimetrorum cubicorum 100 ef
ficiatur. Solutionis huius portionem, quae capit centimetra cubica 
20, si conquassaveris cum nonnullis guttis acidi nitrici, atque 
centimetris cubicis 20 solutionis argenti nitrici decinormalis, de
inceps liquorem calefactum el quassatum, qui refertus est prae
cipitato, filtraveris, filtrati limpidi pars altera acido hydrochlorico 
altera vero solutione argenti nitrici validius ne turbetur. 

Servato caute in oila vitrea recte clausa. 

Natrium carbonicum crystallisatum. 
Na,CO", 10 H,O = 2Sö·3. 

Crystalli decolores in aere fatiscentes. Circiter partibus pen
&atis J ·ö aquae frigidae el parte 0·2 fervidae solvuntur, spiritu 
insolubiles sunt. Solutio aquosa est caustice lixiviosa. 

Natrium carbonicum acidis dilutis acriter effervescens soL 
vitur, in filo platineo flammam, cui immergitur colore valde flavo 
afficit. 

Solutio eius aquosa (1: 20) per aquam hydrosulfuratam spe
ciem ne mutet. Tentamini salis, quod est grammatis 1, si instil
laveris acidi hyclrochlorici centimetra cubica 2, mox liquorem 
mixtum centimetris cubicis 10 solutionis stanni chlorati cum 
acido hydrochlorico paratae Jeniter sí calefeceris, liquorem hunc 
sedimentando emundatum colore subfusco indui non licet, ne 
semihora quidem peracta. Solvito natrii carbonici crystallisati 
gramma 0·5 centimetris cubicis 5 aquae, solutaque commisceto 
cum centimetris cubicis 2 solutionis baryi chlorati; filtratum laticis 
huius praecipitato abundantis, qui post ebullitionem refrigeratus 
est, si cum unica gutta solutionis methylorange coloraveris, 
addita gutta una acidi hydrochlorici rubescere oportet. Solutio 
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(1: 20) ope acidi nitrici acidula reddita, baryo nitrico soluto ut plu
rimum, modice tantum lactescat, sed ne leniter .quidem ca!efacta 
colore subfusco induatur. Tepefacta liquore nalrii hydrooxydati 
arnmoniarn ne evolvat. 

Orammata 2·86 carbonatis natrii crysta!lisati si solveris cir
citer centimetris cubicis 20 aquae, ad ·neutralisationern solutionis 
huius, indicatore sumpto 1-2 guttam solu.tionis methylorange, 
centimetra cubica 19·8-20·0 acidi hydrochlorici normalis requi
rnntur. 

Asservetur in vasculo probe 'obstructo. 

Natrium carbonicum dilapsum. 
Na,CO,, 2 H,O = 142'1. 

Rp.: Natrium carbonicum crystallisatum. 
Contusum in pulverem grossum siccato temperie mediocri 

per aliquot dies, posterius autem gradu caloris 40-50-o, dum 
ponderis proprii dimidium amiserit, denique conterito in pulverem. 

Pu!vis tenuis, aqua calefactus solvitur. Ex aere humido aquam 
attrahit. Ut cognoscas, idemne sit ac purum, iisdern legibus 
examinato, sicut natrium carbonicum crystallisaturn. Quodsi prae
parati huius pensaveris gramma 1 ·42 ad neutralisationem, indica-

„ torem si sumpseris solutionem methylorange, acidi hydrochlorici 
normalis centimetra cubica plus quam 19, at minus, quam 21 
requiruntur. 

Asservato in vasculo probe obstructo. 

Natrium chloratum purum. 
NaCl =58'5, 

Crystalli cubicae decolores, vel pulvis albus crystallinus. Sol
vitur partibus circiter pensatis 2·7 aquae, spiritu paene inso
lubilis est. Solutio eius aquosa reactionis neutrius est. 

Mica salis in filo platineo flammae immersa eam valde 
flavam efficit, quae per solutionem indici spectata, haud videatur 
esse rubea. ln solutione eius ope acidi nitrici acidula facta, per so
lutionem argenti nitrici praecipitatum album caseo simile, liquore 
ammoniae solubile residit. 
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Solutio eius aquosa (1: 10) speciem ne mutet, nec acido 
hydrochlorico, nec aqua hydrosulfurata, nec solutione ammonii 
sulfurati, neque baryi chlorati. So!utionem eius ope liquoris 
ammoniae lixiviosam redditam, ne turbet solulio ammonii oxalici 
vel natrii phosphorici. - ' 

Natrium hydrocarbonicum . 
._. NaHCO„ = 84·1 " . 

Crusta cryslallina alba, vel pulvis albus crystallinus, sapore 
vix lixivioso. Circiter partibus pensatis 12 aquae frigidae solvitur, 
aqua fervida decomponitur. Spiritu insolubilis est. 

Solutio eius aquosa additis acidis vehementer fervet; at 
pari volumine solutionis rnagnesii sulfurici mix1a, speciem non 
mutat. ln filo platineo flammae immersum flammam colore acriter 
flavo afficit. 

Solutio eius aquosa (1 : 20) per aquam hydrosuliuratam ne mu
tetur. flamma sic colorata per solutionem indici spectata rubea esse 
ne videatur. Quodsi in tentamen salis huius, quod est grammatis 
0·5 instillaveris acidi hydrochlorici centimetra cubica 10, mox 
liquorem, commixtum cum centimetris cubicis 10 solutionis stanni
chlorati hydrochloricae leniter calefeceris, liquor per sedimenta
tionern emundatus ne sit coloris subfusci, ne semihora quidem 
peracta. Oramma 1 salis huius in pulverem tenuem contriti; si 
solveris centimetris cubicis 20 aquae destillatae, temperiei solitae 
(15") solutio haec a!iquot guttis spirituosae solutionis phenol
phtaleini, cum plurimum co!orem, ut vix perei pi possit, roseum induat; 
sed colorationem hanc addito centimetro cubico 0·2 acidi hydro
chlorici normalis evanescere oportet. Quodsi solutionem praeparati 
aquosarn (1 : 20) acido nitrico acidulam reddideris, haec adiecta 
solutione baryi 'nitrid ne mutetur; solutione autem argenti nitrici 
summum, vix ut animadverti possit, lactescat, sed colorem sub
fuscum ne leniter quidem calefacta induat. 

Oramma 1 salis sicci in ollula porcellanea leniter si can
defeceris, pondus residui ne sit plus grammate 0"64. Portio re
sidui huius, quae est grammatis 0·53, neutra ut reddatur, indica
torem si sumpseris solutionem methylorange, acidi hydrochlorici 
norrnalis centimetra cubica 9'9-10 requinmtur. 
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Natrium hydroxydatum. 
N atrium causticum. 

Na0H=40'1. 

Bacilla alba fracturae crystallinae. ln aere madefiunt, mox 
liquescunt, pari pondere aquae solvuntur. Solutio est caustice 
lixiviosa. 

flammam colore valde flavo afficit; "per solutionem indici 
flammae color non cernitur. ln solutione eius aquosa (1 : 20) addito 
addo tartarico praedpitatum ne fial. Solutio eius aquosa etiam 
dilutior, est reactionis maxime lixiviosae, el in solutione argenti 
nitrid praedpitatum effidt griseo-fuscum. 

Natrii hydrooxydati gramma 1 si solveris centimetris cubicis 
2 aquae, ac lixiviae refrigeratae admiscueris spiritus centimetra cu
bica 10, ex hoc liquore peracta hora 1, ut plurimum sedimentum 
.exiguum secernatur. Solutio eius (1: 20) ope addi nitrid acidula 
reddita, ne turbetur, nec solutione baryi, neque argenti nitrici, salte1n 
ne ilico, neve valide. Solutionis natrii hydrooxydati aquosae (1 : 20) 
portionem parvam cum acido sulfurico reddito neutram, mox 
admisceto liquori volumina 2-3 acidi sulfurid concentrati et fac 
ut liquor refrigeretur, tum affunde insuper stratum solutionis 
sulfatis ferrosi; in piano contermino nequeat oriri orbis ater. 

Contineat 90'/o saltem natrii hydrooxydati. Hanc ob rem 
grammata 4·01 si solveris tanta aqua, utfiant centimetra cubica 100, 
mox ad portionem centimetrorum cubicorum 20 huius solutionis 
addideris centimetra cubica 10 baryi chlorati soluti, ac nonnullas 
guttas phenolphlaleini spiritu soluti, ut liquor hic rubeus sane de
color efficiatur, acidi hydrochlorici normalis centimetra cubica 
saltem. 18 consumenda suni. 

Asservetur attente in vitro optime obturato. 

--I~ Natrium hypophosphorosum. 
NaH,PO„ H,O = 106·1. 

Sal albus, crystallinus, hygroscopicus. Aqua large, spiritu 
satis commode solvitur. 

Tentamen salis aestuatum in lamellula porcellanea emittit. 
gas fiam ma !Ucida ardens; quod remanet flammam colore vivide 
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flavo afficit. Solutionis eiusdem salis guttae nonnullae in solutione 
ar~enti nitrid ammoniata leni,ld' c~lefactae praecipitatum coloris 
atn deponunt. Tentamen pr~'l'fárati acido hydrochlorico ne effer
vescat. ln solutione eius aquosa (1: 10) solutio ammonii carbo
nid praecipitatum ne efficiat. Solutio ope addi acetid acidula 
reddita speciem ne mutet. 

Solutio eius (1 : 10) solutione calcii sulfurici validius ne tur
betur; quodsi autem liquorem hunc turbidum acido hydrochlorico 
acidum effeceris, eum prorsus clarum fieri opus est. Solvito natrii 
hypophosphorosi gramma 1 centimetris cubicis 10 acidi hydro
chlorici concentratissimi; liquor hic sedimentatione facta emun
datus, ne semihora quidem peracta induat colorem subfuscum. 

Sit saltém nonaginla centesimarum (90°/,). Itaque si gramma 
0·265 natrii hypophosphorosi tanta copia aquae solveris, ut centi
metra cubica 100 efficiantur, et illtius solutionis portionem centi· 
metra cubica 10 complexam conmiscueris cum centime1ris cubicis 
9 kalii hypermanganici decinonnalis, deinceps Iiquore1n, ope 
acidi sulfurici centimetris cubicis 10 acidulum redditum fervidum 
feceris, liquorem decolorem fieri necesse est. 

Asservetur attente in vasculo optime obturato. 

~;. Natrium jodatum. 
NaJ = 1so·o. 

Pulvis aridus, crystallinus, in aere procedente tempore Ji
quescens flavescit. Circiter parte pensata 0·6 aquae el partibus 
2 spiritus solvi potest. 

Mica salis in filo platineo flammae immersa, hanc colore 
vivide flavo afficit. Solutione eius conquassata cum tetrachlorido 
carbonii el pauca quantitate aquae chloratae carbonium tetrachlo
ratum colore violaceo rubeo induitur. 

Orammata 2 sali s si penitus siccaveris gradu caloris 100-o, 
hic ponderis ne plus amittat 0·10 grammate. flamma affecta per 
salem hunc ne videatur esse rubea. Solutio eius aquosa (1 : 1 O) 
aliquot guttis acidi hydrochlorici acidula facta per aquam hydrosul
furatam speciem ne tum quidem mutet, si solutionem ope Jiquoris 
ammoniae lixiviosam reddideris. Solutionis salis aquosae 10°/0-arum 
tentamen, quod est centimetrorum cubicorum 10, si acidum el-
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feceris aliquot guttis addi sulfurid diluti, liquor hic intra spatium 
horae sexagesimarum 5 flavus ne reddatur. Pulverem eius si in
sperseris in chartam laccae musd rubram rigatam, maculae in ea 
caeruleae ne effidantur. Solutio praeparati aquosa (1 : 10) am
monio oxalico soluto ne turbetur; eadem solutio (1 : 10) per so
lutionem baryi chlorati ne turbetur. Solutionis salis huius (1: 10} 
portionem, quae est centimetrorum cubicorum 10, si conquas
saveris cum liquoris natrii hydrooxydati guttis 10, ac nonnullis 
auttis solutionis sulfatis ferrosi, liquor hic leniter calefactus et 
b 

ope acidi hydrochlorid addulus, ne tingatur colore caeruleo, 
vel viridi. Oramma 1 salis huius si infuderis in cylindro parvo 
cum liquore natrii hydrooxydati, ac in laticem insperseris lima
turae zind tantum, quantum mucro cultri capit, tantundemque 
pulveris ferri adieceris, et cylindrum vitro horologico obtexeris, 
aer qui inest in cylindro ne sexagesimis quidem 10 elapsis am
moniam oleat, aut potius circa badlltim addo hydrochlorico 
madefadum nebulam ncquaquam cfficiat. Natrii iodati gramma 
0·25 si solveris centimetris cubicis 2 liquoris ammoniae, deinceps 
quassans solutis addideris quantitatem superabundantem solu
tionis argenti nitrid, filtratum laticis huius praecipitato referti ope 
acidi nitrid acidulum redditum vix modice turbetur, ac ne cale
factum quidem colorem atrum induat. 

Solvito salis huius grad\l coloris 100-o exsiccati gramma 
1·50 cum aqua destillata, ut centimetri cubici 100 efficiantur. Por
lionem solutionis huius, quae est centimetrorum cubicorum 20, 
si commiscueris cum aliquot guttis addi nitrid, ac centimetris 
cubids 20 argenti nitrici dednormalis; mox liquorem praedpi
tato refertum post quassationem, lenemque calefactionem filtra
veris, filtrati limpidi pars altera addo hydrochlorico, pars vero 
altera solutione argenti nitrici validius ne turbetur. 

Servetur attente in lagoena probe obturata. 

Natrium phosphoricum. 
Dinatrii hydrop/zosphas. 

Na,HPO.„ 12H,O = 358·3. 

Crystalli decolores, perlucidae, -prismaticae, saporis leniter 
sals;, in aere arido fatiscunt. Calefactum gradu caloris 40° liquet. 

t 

. ---·~----------------,, 
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Circiter partibus pensatis ö aquae solvitur, solu!io est paululum 
lixiviosae reactionis. 

Filo platineo flammae immissum hanc colore quam arden
tissime flavo afficit. ln solutione eius aquosa solutio argenti ni
trici praecipitatum effidt flavum, simulque latex ipse fit reactionis 
acidae; praedpitatum hoc flavum et acido nitrico, et liquore am
moniae facile solvitur. 

Flamma praeparato hoc a!fecta, per solutionem indid spec
tata, ne videatur esse rubea. Solutio eiusdem (1 : 20) una-alterave 
gutta ammonii sulfurati mixta, vel si acido hydrochlorico acidula 
evaserit, addita aqua hydrosulfurata ne mutetur. Oramma 1 prae
parati si solveris acidi hydrochlorici centime!ris cubicis 2, solu
tisque admiscueris solutionis stanni chlorati cum acido hydro
chlorico paratae centimetra cubica 10, liquor hic leniter calefadus 
e! per sedimentationem emundatus ne semihora quidem perada 
colorem subfuscum induat. Tentamen salis in pulverem con!riti 
acido hydrochlorico rigatum ne effervescat. Solutionem eiusdem 
aquosam (1 : 20) nec solutio baryi, neque argenti nitrici reddat 
ilico turbidam. 

Natrium salicylicum. 
C,H, _ ciiNa (1,2) = löO·J. 

Crystallinae squamulae albae. Odore carent, sapiunt salse
subdulce. Aequali pondere aquae, e! circiter partibus 6 spiritus 
solvi possunt. 

Candefactum in lamina platinea spargens odorem phenoli 
carbonesdt; id vero quod remanet flammam pervivide flavo 
colore afficit. Solutio eius aquosa diluta (1: 1000) cum ferro ses
quichlorato soluto colorem violaceum ducit. ln solutione aquosa 
magis concentrata per acidum hydrochloricum fit praecipitatum 
album crystallinum; si liquorem hunc praecipitato refertum cum 
aethere conquassaveris, praecipitatum hoc aethere solvi!ur. 

Solutio praeparati concentrata aquosa (1: 5) sit prorsus de
color ac paene neutrius reactionis; hoc solutum etiam aliquot 
haris elapsis, ut plurimum, vix ita rubescat, ut percipi possit. Ten
tamen eiusdem, quantum mucrone cultri capitur, contritum cum 
acido sulfurico concentrato ne effervescat, neve induat colorem 
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atríorem. Solutio sa!is aquosa (1 : 20) per aquam hydrosulfuratam, 
vel solutíonem baryí chloratí speciem ne mutet. Solutioní aquosae 
(1 : 20) sí admiscueris volumína 2 spiritus, latex ope acidí nítrici 
acídulus factus, addito argento nitríco soluto ut plurímum, víx 
modíce lactescat. 

Natrii salicy!ici gramma 1 sí usseris ín ollula platinea, príus 
modíce, postea, dum candescat, atque resíduum ín carbonem re
dactum album evadat, pondus huius sit grammatis 0·33 -0·34 

Natrium silicicum liquidum. 

Liquor decolor vel paululum flavescens, spissitudínis syrupí, 
reactionís lixíviosae. Pondus specíficum 1 '3-1 ·4. 

Outta una praeparati flammae immíssa, hanc colore acriter 
flavo afficit. Sí tubulo probalorío in tentamen praeparati acidum 
hydrochloricum tabulalim disposueris, in plano contennino coa
crulum crelati simile efficitur, quod etíam conquassatum retinet 
"' "' speciem suam. 

Flamma praeparato affecla spectanti per solutionem índici, 
ne videatur constanter rubea. Quarta pars pensata el cum spíritu 
90'/o-arum mixta praecipitatum efficiat. 

Praeparati centimetrum cubicum unum si dilueris cum centi
melris cubicis 10 aquae, el commiscueris cum centimetris cubicis 
10 acidi hydrochlorici, deinceps liquorem exsiccaveris, el residuum 
centimetris cubicis 10 aquae exhauseris, filtratum liquoris tur
bidi per aquam hydrosulfuratam ne mutetur. 

Natrium sulfuricum crystallisatum. 
Saifas natrü: Sal Olauberi. 

Na,SO„ 1OH,O=322'3. 

Cryslalli parvae decolores, prismaticae. Calefactae gradu ca
loris 34° liquent. Sub aere facile fatiscunt, 3 partibus aquae pen
satis solvi possunt. 

ln filo plalineo aestuatum flammam colore acerrime luleo 
afficit. ln solulione eius aquosa per solulionem baryí chlorati fit 
praecipitatum album, acido hydrochlorico insolubile. 

Flamma praeparato affecta spectanti per solutionem indici, 
ne ·appareat rubea. Solutio eiusdem praeparati aquosa (1: 10) sit 
reactionis neutrius, ac ne mutetur nec aqua hydrosulfurata el 
acido acetico, nec acido sulfurico, aut solutione ammonii oxalici. 
Salis huius gramma 1 si solveris centimetris cubicis 2 acidi hydro
chlorici calidi, solutisque addideris centimetra cubica 10 so
lutionis stanni chlorati acido hydrochlorico paratae, liquor leniter 
calefactus el per sedimentationem emundalus, ne semihora quidem 
elapsa induat colorem subfuscum: 

Quodsi solutionis eius aquosae (1 : 10) porlioni, quae est 
centimetrorum cubicorum 10, admiscueris tertiarium volumen liquo
ris ammoniae, ac nonnullas gultas solutionis nalrii phosphorici, 
latex hic ne fortiter quidem conquassalus evadal turbidus. Solutio 
eiusdem per solutionem argenti nitrici ut plurimum, vix ut ani, 
madverti possit, lactescat. Quodsi solutionis salis huius {1: 10) 
admiscueris volumina 2-3 acidi sulfurici concentrali, mox in so
lutionem sul'fatis ferrosi stratum infudcris, in supeliicie, quo se 
liquores tangunl, orbis coloris atri minime quidem efficialur. 

Servato in vasculo probe obstructo. 

Natrium sulfuricum dilapsum. 
Na,SO„ H,O = 160·2. 

Rp: Natrii sulfurici crystallisati q. v. 
siccalo per nonnullos dies temperie mediocri, postea 
autem gradu caloris. 40-50° tamdiu, dum ponderis 
proprii dimidium amittat, denique conlerito in pul
vere111. 

Pulvis sublilis albus, ex aere humido aquam trahit. Num idem 
et purus sil exploralo aeque, ac nalrium sulfuricum cryslallisatum. 
Praeparati gramma 1'60 leniter si candefeceris in ollula, ponderis 
quod amittitur, efficiat gramma 0·1s-0·20. 

Asservetur in lagoena probe obturata. 

-l~ -l~ Nitroglycerinum spiritu solutum. 
C, H, (NO,),+ Alk. [C„N,(NO,), = 227·1. 

Est solutio spiritu concentrato parata, cui inest nitro
glycerini pars centesima {l "1'0 ). 

il 
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Latex spirituosus, decolor. Si guttas eius aliquot, tantadem 
copia aquae di!ulas, conmiscueris cum nonnulis guttis ferri 
sulfurici concentrati, latex colorem pallide rubeo-fuscum ducit. 

Custodiendi causa, quantum insit nitratis glycerini in prae
parato, pensato solutionis huius grammata 7·57 in lagoenam epi
stomio vitreo munitam, addito iis liquoris natrii hydrooxydati deci
normalis, cui acidum carbonicum abest, centimetra cubica 20 la
goenamque obturato epistomio suo. Postridie retitrato, quantum 
sit lixiviae supervacaneum, cuius rei indicator adhibeatur solu
tionis phenolphtaleini guttae nonnullae, cum acido decinormali. 
Acidi centimetra cubica g·os-10·5 suni consumenda. 

Periculum cavens servato attentissime in lagoena, cuius epi
stomium vitreum optime haeret, ac quidem in loco frigido. 

Adhibeto ad parandas tablettas. 
Quodsi praescribatur nitroglycerinum spiritu solutum, nitro

glycerini, quod inest in solutione, sunto: 
doses singulae maximae o·ooos. 
c!osis ín diem maxima o·003. 

T N . . . -- uc1s vom1cae semma. 
l 

Sflyc!m i sem ina. 

Arboris humilis in India Orientali sponte crescentis, quae 
vocatur Strychnos nux vomica L. (Loganiaceae) sem ina. Sunt ea 
~disci diametro 2-2·5 cm„ crassituc!ine 3-summum 5 millim„ ro
tundi, coloris claro-grisei, tactu ac nitore sericei. margine modice 
exaggerato, inde latere ab altero intus foveati el ibi in medio 
offert se exigua verruca, quae umbilicus est. Alterum latus con
vexum est. 

Epidermidis seminum cellula quaevis evoluta est in trichoma 
unum, monocellulare, longum, radialiter arcuatum, inferius cla
vatum, per Iongitudinem striatum, quae trichomata in alterutrum 
prostrata semen tegunt, cuius moles efficitur albuminis cavosi 
cellulis pachydennicis, cartilagineis, plus-minusve isodiametricis, 
quae guttulas olei, granulaque aleuroni condunt. . 

Cotyledon embryonis est cordatum, planum, foliaceum, c1r
citer 7 millim. longum, quod in margine altero seminis situm est, 
indumentum trichomaticum versus, et ad marginem seminis a!-
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terum, radiculam emittit terelem, instar fili tenuem ad micropylen. 
Sectionem seminis in acidum nitricum si posueris, cellulae en
dospermii colore aurantiaco tinguntur. 

Semina alcaloidorum 2·5°/0-as saltem habeant. 
Quantum insit alcaloidorum scrutandum est ratione, quae 

sequitur: 
Seminis strychni in pulverem contriti grammata 5 conquas

sato in cucurbita obtnrata cum grammatibus 25 chloroformii et 
grammatibus 50 aetheris. Semihora elapsa mensurato in cucur
bitam centimetra cubica 4 ammoniae hydrooxydatae solutae 
10°/,-arum, agitans miscellam per quadrantem horae fortiter ac 
continenter. Horae spatio dimidio praeterito filtrentur de Iiquore 
emundato aethereo-chloroformiato grammata 60 (id est grammata 
4 pulveris seminum strychni) in cucurbitam alteram epistomio 
munitam, quae centimetra cubica 200 capit; el ex vitro Jenensi 
est parata, ceteraque pertractato sic, uti in capite, quod lpeca
cuanha inscribitur1 praeceptum est. 

Differentiam quae efficitur e numeris centimetrorum cubi
corum mensurati acidi hydrochlorici clecinormalis, ac consumpti 
natrii hydrooxydati decinormalis; sí multiplicaveris cum o·0364, 
numerus qui redditur quantitatem alcaloidorum in grammatibus 
4 pulveris seminum strychni contentorum exhibet. 

Doses singulae maximae gran1ma 0·1. 
Dosis in diem maxima gramn1a 0·2. 

Nux moschata. 
li1yristicae semina. 

Arboris ín Moluccae insulis domesticae el per regiones 
tropicas pluribus in locis (Mala~ca, Java, Sumatra, Reunion, Mau
ritius etc.) plantatae, quae dicitur Myristica fragraus Houftt(J'll. 

Myristicacae); seminum eius nuclei, qui s unt arillo privati et cal
caria usta, vel aqua calcis praeparati, offerunt mercem. Sunt nuclei 
vel obtuse ovati, iique diametro in longitudinem circiter 3 cm.
orum, obliquo autem diametro 2 cm.-orum; vel sunt fere sphae
roidei, iique diametro 2-3 cm. efficiunt; s unt duri, ponderosi, 
extrinsecus fusci, venose rugati et propter adhaerentem calcariam 
carbonicam in valliculis albi. ln obtuso termino (basis) nucleorum 
macula clarior conspicitur, quod hilum est; termino autem acu-
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tiori {apex) foveola exigua atrior inest, loci chalazae conveniens 
terminique ambo folco levi coniuguntur. Nucleo dissecto sum
mam molem eius endospermio confectam esse reperimus, quod 
tactu adiposum est, nitoris unguinosi, coloris, quo alter color sub
linitur, griseo-albi, propterque rugas perispermii introrsum immi
nentes fusco-flavide est marmoratum. Endospermium ipsum 
conficitur e cellulis parenchymatis pusillis, membrana tenui 
instructis, in quibus inserta granula aleuroni, exiguaque granula 
amyli reperiuntur. Perispermii plicae imminentes praecipue e 
cellulis bullosis amplioribus, oleum aethereum ducentibus sunt 
constructae. Aperturae congruenter micropylis, prope ad locum 
in foveola parva cotyledon corrugatum capit sedem. 

Nux odoris amoeni aromatici, saporis amari et paululum 
acris est. 

Reiicito nucleos leves per vermes perforatos, mucidos, par
vos. Non sunt confundendi nucleis New-Ouineensibus Myristicae 
argenteae Warburg, qui sunt oblongiores odorisque debilioris~ 

Oleum Amygdalarum. 

Ex amygdalis dulcibus, aut amaris paratum oleum non sic
cescens, perlucidum, coloris pallide flavi, inodorum, saporum, 
ponderis specifici 0'915-0·920. Refrigeratum circa ad gradum 
20-um solidescit. 

Olei amygdalarum aliquot centimetra cubica ingerito in tu
bum probatorium, quo refrigescat circiter ad gradum caloris 10-um, 
ope mixturae refrigeratoriae !alis, quae ex glacie contusa et sale 
culinari parabatur. Oleum sic temptatum maneat perlucidum. 

Tentamen olei amygdalarum si conquassaveris pari volumine 
acidi nitrid concentrati (50'/o-arum), color olei ne mutetur; item 
etiam acidum nitricurn, quod secernitur, decolor sit. ln tentamine 
acidi hydrochlorici concentratissirni si solveris fragmen sacchari, 
leniter calefaciens, liquorem autem mox conquassaveris cum pari 
volu!iline olei amygdalarum, acidum hydrochloricum, etiam pe
ractis horae sexagesimis 10, decolor maneat oportet. 

Index acidimetricus olei amygdalarum minor sit, quam 3. 
lndicem iodi si statueris, consumpto olei circiter grammate 0·1. 
hunc inter 94 et 96 esse oportet. 

Asservato frigidum. 

~~~-,---.....,-----------~ . -----
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Oleum Anisi. 

. E fructibus Pimpinellae Anisi L. (v. Anisi l'Ulg. jractus) 
p~1 atum oleum aethereum, quod est limpidum, decolor, aut 1110• 
d1ce fla.vescen~'. r.eactionis neutrius, saporis peculiariter subdulcis, 
1:011dens spec1f1c1 0·9S0-0·990, iam circa gradus caloris + 9 c.o 
ngescens, ex parte massam crystallinam efficiens sed ad a-rad 
15 19 C I · · ·1 · · ' " us - e s1a111s 1 erum hquesc1t ac perlucidum fi't Oleu · · · ·1 . · m a111s1 
sp1.n us volumme uno et dimidio usque ad volumen spiritus 
qumtuplum plane solubile sit; solutumque addito ferro sesqui-
chlorato colorem violaceum ne ducat Ole'1 gutta t . . una sacc 1aro 
contnta'.ac c~ntimetris cubicis 500 aquae conquassata sit saporis 
mere amsace1. 

Oleum Aurantii florum. 

E floribus Citri Aurantii L. (Rutaceae) ope destillationis 
paratum oleum aethereum, recens clarum, decolor aut · 1ucide 
flavu.m, lenissime fluorescens : vetus vero tuteum, li~uide fluens 
odons florum aurantii amoeni, saporis primum subdulcis tum 
amari, ~rom~tici, ponderis specifici O·S70-0·sso. Pars un~ olei 
a~there1 parhbus duabus vet parte una spiritus 90'/o clare et lim
p1de. solvatur, coloreque violaceo fluorescat, addito spiritu vini 
ubenore turbetur. 

Oleum Cadinum. 
Oleum }u11iperi empyreumatic11111. 

E !igno. il: regionibus Maris Mediterranei domesticae juniperi 
oxycedri L. (Pmaceae) ope destillalionis siccae paratum bitumen 
col?ns atr?fusci, spissitudinis olei, odoris aliquantulum etiai; 
1umperum m memoriam nobis redigentis, saporis acris. 

Aethere totum, chloroformio, carbonio disulfido, ac spiritu 
solum ex parte, aqua vix solvitur. Pondus eius specificum est 
mconstans.; mox a.qua maius, mox minus est. Aqua conquas
sat~m el fdtratum. h~uor fit :eactionis acidae, ac guttis aliquot 
fem sesqu1chlorah 1 /00 soluh colorem pallide rubrum ducit. 
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' Oleum camphoratum. 

Rp.: Camphorae 
grammata viginti quinque . . . . . . 25 

Aliquot guttis aetheris in pulverem contritam camphoram 
leniter ca!efaciens solvito in lagoena ampliore 

Olei Sesami 
grammatibus septuaginta quinque. 75 

Solutioni adhuc ca!idae ingerito 
Natrii sulfurici dilapsi 

grammata octo. . . . . . . . . . . 8 
laticemque aliquoties fortiter conquassato. 
Laticem per sedimentationem darum et filtratum infundito 

in lagunculas siccas. 
Liquor f!avus, limpidus, per!ucidus et camphoram o!ens. 

Radium !ucis polarisatae dextrorsum detorquet. Pondus speci
ficum est circiter o·930. lnsunt camphorae partes centesimae 25. 

Asservetur in lagoenis minoribus omnino reple!is. 

Oleum Caryophyllorum. 

ln gemmis floriferis Eugeniae aromaticae Baillon (v. Ca1yo
phyll(1 exortum oleum aethereum. Recens paratum est liquor 
deco!or, aut flavescens, reactionis neutrius, qui per lucem aut 
aerem mox f!avus, immo rubro-fuscus evadit, reactionem modice 
acidam praebens. Est odoris penetrantis, saporis acriter aroma
tici; ponderis specifici 1 '041--1 ·060, aethere et spiritu quavis 
proportione solvitur; aequali quantitate carbonii disulfidi, benzini, 
item et chloroformii mixtum mixturam turbidam reddit, iodum 
lente solvit, et per acidum nitricum est inflammabile. 

Solutio eius spirituosa acido sulfurico, aut ferro sesquichlo
rato" soluto colorem caeruleo violaceum induat. Tantadem quanti
tate liquoris ammoniae conquassatum massam elficiat flavescentem, 
mollem, crystallinam. Aqua calida si conquassaveris, aquam reac
tionem acidam exhioere non licet, filtratum autem eius ferro ses
quichlorato soluto colorem caeruleum aut viridem ne induat. 

Oleum Chloroformiatum. 

Rp.: Chloroformii 
partem ponderatam unam. 
Olei Sesami 
partem ponderatam unam. 
Misceantur ex praescripto. 

Oleum Cinnamomi Cassiae. 
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E foliis Cinnamomi Cassiae Blume Iv. Cassiae Ci11110111. cortex i 
paratum oleum aethereum, mere flavum, vel subfuscum, spissun;, 
reactionis neutrius est, saporis et odoris genuini cinnamomei, 
ponderis specifici 1 ·055-1 ·065. Spiritu quavis pröportione sol
vitur, iodum vero exiguo incremento caloris resolvit. 

O!ei cinnamomi guttae quatuor solutae centimetris cubicis 
10 spiritus, adiecta gutta una ferri sequichlorati soluti colorem 
neque viridem, neque caeruleum, sed fuscum induant. O!eum 
conquassatum cum acido nitrico, quod acidum nitrosum continet, 
spumam reddere; liquore vero natrii hydrooxydati concentrati ge
ascere non licet. Aqua oleo conquassata subdulcis, tum saporis 
lcondimentarii, urentis fia!. 

Oleum Citri. 
O!eam citri corficis. 

E pericarpiis fructuum recentium Citri Limoni (v. Citri peri
ca171i11m) paratum, darum, liquide fluens, oleum aethereum, quod 
est coloris pa!lide flavi odorisque insigniter citronei, ponderis 
specifici 0'858-0·861. Oleum limpide solvatur partibus quinque 
spiritus concentrali graduum 96°. 

-!- Oleum Crotonis. 

E seminibus Crotonis degluptis, prelo expressum, paululum . 
siccescens oleum. 

Est coloris subfusce flavi, perlucidum, odoris peculiaris, re
actionis paululum acidae, spisse fluens. Poncius specificum 
0"94-0"96. 

.;2 
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Alcoholis absoluti voluminibus quinque, si leniter calefeceris, 

totum solvatur. 
lndicem iodi' si statueris, consumpto olei grammate o·6, 

inter 105 et 115 esto. 
Oleum crotonis rancidum et ultra modum spissum noli ad-

hibere. 
Servato attente in phiolis exacte obstructis, frigidum et te-

nebrosum. 
Doses maximae singulae gramma 0·05. 
Dosis maxima in diem gramma 0·15. 

Oleum Eucalypti. 

E foliis Eucalypti globuli Labillardil:re !Myrtaceae) paratum 
oleum aethereum. Sít decolor, aut tantum paululum flavum, ad 
memoriam odoris lavandulae nos excitans, inhalando saporis rc
frigerantis, subamari; ponderis specifici o·850-0·866, aqua tantum 
difficilius, spiritu partibus circiter 6 solvitur; ad caloris gradus 
170 C 0 ebullit, ad gradus 200 C 0 avolat. fuchsino frigidum non 

coloratur. 

Oleum foeniculi. 

Oleum aethereum e fructibus foenicali vulgaris Mill. (v. Foe
niculi fructus) paratum, limpidum, decolor, vel modice flavescens; 
odoris est insigniter foeniculei, saporis dulcis, mox subamari; 
ponderis specifici 0·965-0·975. Refrigeratum i_am calore supra 
O' rigescit; eodem volumine spiritus 90'/o-arum totum solvitur. Solu
tionem eius aquosam ferrum sesquichloratum solutum ne coloret. 
Olei gutta una saccharo contrita ac soluta centimetris cubicis 
500 aquae, saporem huius mere foeniculeum reddat. 

Oleum Hyosciami. 

Rp.: foliorum Hyosciami (Ili) 
grammata centum . . . . . . . . . 100, 

Manibus terendo humectentur ope mixturae paratae ex 
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Spiritus concentratissimi 

et 
grammatibus septuaginta et quinque. 75 

Liquoris Ammmoniae 
grammatibus quinque . . . . . . . 5 

lngerito in vas probe obstructum. 
Duabus horis praeteritis superfundito fraamini foliorum 
humido in lebete nigellato · " 

Olei Sesami 
grammata mille . . . 1000 

Calefacito. :nixturam in balneo aquae sa~pi;,5 · a~iiat~m·, 
dum spmtus_ a_volet, oleum deinde colato, et quod 
1 emanet expnm1to. Oleum per diem unum sedimen
tatum traiicito per chartam. 

Oleum est in luce, quae ei incidit. perviride, in Juce, quae 
transit, coloris rubri, odoris ingrati. · 

Servetur loco frigido. 

Oleum Jecoris Aselli. 

Oleum pingue, siccescens, eliquatum ope vaporationis e iecore 
rec:nti, qu?d habet Gadus Morrhua L. Oleum animale, odoris 
palh~: flav1, saporis proprii, piscini, prorsus perlucidum. Pondus 
spec1ficum 0·920-0·930 . 

. Olei iecoris aselli guttam 1 si solveris carbonii tetrachlorati 
cen!tmetris. ~ubicis 5, solutaque conquassaveris cum gutta 1 acidi 
hydrochlonc1 ~oncentrati, latex hic colorem prius violaceum, post 
r~b:o-fu~cum _mduet. .Tentamen eius in tubulo probatorio fusum 
dmhus s1 .refngeravens in glacie liquescenti, ex oleo iecoris nulla 
aut perex1gua tantum quantitas pinguedinis solidae secernatur. 

. lnd~x ~cidimetricus olei iecoris aselli maior ne sit quam 2. 
lnd1cem 10d1 s1 statuens consumpto olei crrammate 0·4 indicem 
inter 150 et 155 esse oportet. " ' 

. Oleum coloris atrioris, odoris rancidi, vel specie turbidum 
adh1bere noli. 

Servato frigiclum et tenebrosum in lagoenis omnino repletis. 

Oleum Juniperi. 

E galbuli~, quos :ert juniperus communis L. Uaniperifmctus) 
paratum, hmp1dum, hquicle fluens, decolor, vel e viridi flavum 
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oleum aethereurn, saporis et odoris peculiariter arornatici; est 
reactionis neutrius, ponderis specifici 0·60-0·10. Disulfido car
bonii, chloroforrnio et benzolo affatirn, spiritu autern rninus, tanturn 
decirnarn ad partern solvitur. 

lodo aucturn calorern evolvens vaporern explodit, fuchsinurn 
non solvit. Aeri diutius expositurn resinacemn fit. 

Oleum Lauri pressum. 

Est pinguedo confecta e fructibus Lauri nobilis L. (Lauraceae) 
prelo expressa, oleurn aethereurn el chlorophyllurn continens. 

Pinguedo haec vegetabilis est coloris · prasini, laururn 
redolens, saporis condirnentarii, consistentiae unguenti rnol
lis, crystallino-granulosae. Oradu 35-o liqueseit in oleurn perlu

cidurn, atro-prasinurn. 
Q\todsi huius indicern iodi statueris, !ere grarnrnate o·6 

surnpto, necesse est ut numerus hic in!er 85-90 sit. Color prasi
nus solutionis olei lauri ope carbonii tetrachloridi factae, post 
destina!ionern indicis iodornetrici rnanifestius haud rnutetur. 

Servetur in olla probe obturata, gelidurn. 

Oleum Lavandulae. 

E floribus Lavandulae verae De Candolle (Labiata~) paratum 
oleum aethereum, liquide fluens. Colore est e viridi in luteurn 
transiens, aut coloris expers, odoris arnoene fragrantis lavandulaei, 
saporis aromatici amari, reactionis neutrius, ponderis specifici 
0·885-895. Acido acetico concentrato, item partibus tribus spi
ritus 70'/o-arum clare solvitur. lodo addi!um oleum magno caloris 
incremento vapores emittens detonat; fuchsinum non solvit; in 
aere situm fit resinosum, reactionemque acidam trahit. 

Oleum Lini. 

Oleum siccescens, ex seminibus Lini usitatissimi L. ( Li
naceae) prelo expressum. 

Est perlucidum, coloris subfusce-flavi, odoris peculiaris. 
Pondus specificum 0·930-0·940. Strato tenui in aere prae aliis 
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celeriter siccescil. Refrigeratum etiam gradu caloris 20-o 
liquens manet. 

Tentamen olei lini si conquassaveris cum pari volumine acidi 
nitrid concentrati (50'/o-arum) oleum induitur colore atro-fusco. 

Index acidimetricus olei lini minor sit quam 2. Olei lini 
!ere gramma 0·3 si adhibueris, statuens huius indicem iodome
tricum, indicem inter 170-180 esse oportet. 

Oleum coloris atro-fusci, spissum, odore ingratum vel tur
bidum adl1ibere noli. 

Frigidum servato. 

Oleum Menthae piperitae. 
E foliis recentibus el summitatibus floridis Menthae piperitae 

L. (v. Menthae piperitae fal.) paratum oleum aethereum, quod 
est decolor, limpidum, aut coloris pallide flavi, si de corpore 
avolare potest, refrigerans, contra vero urens exstitit. Reactionis 
est neutrius, ponderis specifici o·900-0·910. Eadem quantitate 
spiritus 90'/o-arum, aut quadrupla-quintuplave quantitale spiritus 
70ój,-arum clare solvitur, fuchsinum non solvit. 

~!-~!.- Oleum phosphoratum. 
Solatio plwsphori oleosa. 

Rp.: Oleí Amygdalarum 
grammata nonaginta quatuor et semis 

Natrii sulfuricí dilapsi 
grammata decem . . . . . . . . . . 

Caleface mixturam lagoenae ampliori ingestam, cre
brius quassatam in balneo aquae per semihoram, 
deinceps addito 

Phosphori siccatí 
gramma semis . . . . . . . . . . 

Lagoena obturata quassato quod inest, in tenebris, 
tandiu dum fulgor acer phosphori intermittat. De
nique admiscelo ad solutionem phosphori oleosam 
frigefactam 

Spíritus concentratissimí 
grammata quinque 

g4·5 

10·0 

0·5 

s·o 
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Est oleum limpidum et perlucidum, coloris flavi, phos
phorum olens. Solutionis phosphori oleosae gramma 
1 conquassatum cum centimetris cubicis 10 cupri 
sulfurici soluti 5'/o-arum reddit emulsionem atro-fu
scam, quae crebrius quassata decolor fit. 

Olei phosphorati grammata 2 habent phosphori puri 
gramma o·ot. 

Solutionem simul cum sedimento attentissime servato. Adhi
bendum est iusta quantitate, si medicus praescripserit phosphorum 
oleo solutum et emulsionem. 

De dosibus maximis v. Phosphorum. 

Oleum Pini sylvestris pro inhalatione. 

Decolor, vel modice flavescens oleum aethereum, quod est 
tenue fluens, odoris grate balsamici, pinei, ponderis specifici 
0'853-0'870. Fit facile resinosum. Est pars constituens foliorum 
el ramorum Pini sylvestris l. (Püwceae) ex quibus etiam paratur. 
Solvitur praestanter aethere, etiam decupla quantitate spiritus. 
lodum explodendo fortiter fit solutum. Mixturae acidi sulfurici 
concentrati et acidi nitrid concentrati additum oleum inflam
matur. 

Oleum Ricini. 

E seminibus Ricini communis l. (Euphorbiaceae) degluptis prelo 
frigide pressum, aqua frigida lotum, paululum siccescens oleum. 

Est decolor, vel vix subflavi coloris, paene inodorum ac 
insipidum, prorsus perlucidum. Pondus specificum 0·960-0'970. 
Alcohole absoluto item et acido acetico quavis proportione mis
ceri potest. 

Tentamen olei ricini cum pari volumine acidi nitrid con
centrati 50'/o-arum conquassatum sí fuerit, oleum brevi spatio 
clarum evadens, fit coloris aureo-fulvi, dum acidum decolor 
manet. 

Volumen unum olei ricini, voluminibus quatuor spiritus 
90"/o-arum prorsus solvatur. Quodsi mixturam centimetri cubici 
1 olei ricini, et centimetrorum cubicorum 5 carbonii tetrachlorati 
quassaveris, exspectans dum secedant, stratum laticis superius 
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ne sit bituminoidum, sed perlucidum, el coloris aurantiaco-rubei 
adumbratum subfusce. 

Index acidimetricus olei ricini ne sít maior, quam 2. Sí 
sumpseris olei ricini gramma fere 0·1, statuens indicem eius iodo
metricum, hunc inter 85 el 87 esse oportet. 

Servato frigidum ín lagoenis omnino repletis. 

Oleum Rosae. 

Oleum aethereum, paratum e petalis, quas ferunt variae spe
cies Rosae. Est spissum, flavidum ad gradus caloris 15-22 C 0 

rigescens, temperie aucta iterum liquens, odoris rosarum fra
grantissimi, saporis amari, balsamici, ponderis specifici 0·855-0'870. 
Aqua vix, partibus vero pensatis triginta spiritus 90'/o-arum opa
Iescens solvitur. 

Aequali quantitate acidi sulfurici concentrati mixtum spar 
gat odorem amoenum rosarurn, nec vero pracsentiam olcorurn 
alienorum indicantem odorem ingratum. 

Oleum Sesami. 

Oleum paululum siccescens prelo expressum e seminibus 
quae fert Sesamum indicum L. (Pedaliaceae). 

Est pallide-flavidum, paene inodorum et insipidum, perlu
cidum, ponderis specifici 0'921- 0'924. Refrigeratum fere ad gradum 
caloris 5-um rigescit. 

Tentamen olei sesamini conquassato pari volumine acidi 
nitrid concentrati (50°/0-arum) inde oleum colorem subflavo 
fuscum ducit, acidum vero flavum fit. 

Sí in experimento facto cum acido hydrochlorico concen
tratissimo calefaciens solveris micam sacchari, mox laticem hunc 
aequali volumine olei sesami conquassaveris, acidum hydrochlo
ricum colorem Jaete carmineo-rubrum induit. 

Solvito experimentum olei sesami aliquot centimetrorum 
cubicorum alcoholis amylici volumine pari, ín tubo probatorio; 
mox addito latici centimetrum cubicum 1 carbonii sulfurati, 
quo paululum sulfuris sublimati solutum sit. Sí deinde tubum 
probatorium immerseris in aquam salsam ferventem, latex hic, ne 
semihora quidem peracta, coloris subrubei efficiatur. 
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Index acidimetricus olei sesami minor sít, quam 6. Si gram
mate fere O·fi consumpto, · indicem eius iodometricum statueris, 
hunc intra 105 et 110 esse oportet. 

frigidum servato, 

~!- Oleum Sinapis aethereum. 

Paratur destillando e seminibus Brassicae nigrae l(och (v. Si-
11apis semina), quae oleo pingui prelo privata, et per aquam apta tem
perie fermentata exstiterint. Oleum aethereum est decolor, vel fla
vidum, darum, reactionis neutrius, in cute vesicans, odoris pene
trantissimi acris, saporis caustice urentis. Ebullit ad gradus caloris 
148-152 C'. Ponderis specifici 1·016-1·025. Aethere et spiritu 
concentrato quavis proportione, spiritu vero diluto decimam ad 
partem solvitur. 

Olei aetherei guttae quinque, centimetris cubicis duobus 
acidi sulfurici concentrati mixtae solutionem praestent daram, 
summum !lave tingescentem. Olei guttae quinque, solutae centi
metris cubicis quinque spiritus, addita gutta una solutionis ferri 
sesquichlorati colorem neque fuscum, neque violaceum induant. 

Asservetur in vitro exacte obturato, a Juce atque aere tutum. 

Oleum Terebinthinae rectificatum. 

Est oleum aethereum darum, Jiquide fluens, reactionis ne
utrius, ponderis specifici 0·860-0·870, odoris peculiariter tere
binthinaei, saporis acriter urentis. Paratur destillando e terebin
thina, quam variae species pini o!ferunt. Oleum ebullit ad gradus 
caloris 155-162 Co; solvitur partibus novem spiritus 90°/,-arum ;. 
cum iodo incremento caloris evolutioneque vaporum detonat. 
Additum mixturae acidi sulfurici concentrati et acidi nitrid con
centrati inflammatur. ln aere diutius situm resinosum fit. 

Ononidis spinosae radix. 

Suffruticis totam per Europam, apud nos quoque in arduis 
et pratis siccis, praeter vias sponte crescentis, quae vocatur 
Ononis spinosa L. (Papi!ionatae) radix primaria adulta, autumno. 
Jecta. Partes radicis sunt longitudinis 25-~Q cm„ crassitudinis 

1-2 cm. coloris grisei, vel griseo-fusci, cylindricae, interdum 
multii:ipites, valde arcuatae, nonnunquam circa axim flexuatae, 
per longitudinem rugatae et rimatae, saepe in fibras dissolutae, 
lignescentes, sapore acerbo subdulci, et odore radicem liquiritiae 
nobis ín memoriam redigente. 

Sectione in transversa offert se lignum coloris albi, radiatos. 
anulos annotinos praestans, quod molem radicis efficit ac pluc 
rimum asymmetrice evolutum est, propterea centrum organicum 
radicis excentrice remotum exstat. Radii medullares sunt latificati 

' flexuosi. 
ln tabernis mercatoriis radix dissecta prostat. 

~!- Opium. 

Plantae annuae in Asia minore domesticae ibique seminatae„ 
quae dicitur Papaver somni!erum L. (PapaPeraceae), succus lacteus 
e capsulis immaturls sauclando promanans, collectus atque aere 
siccatus, qui in placentis globosis, seu in formam panis mala
xatus, magnitudinis variae ad pondus grammatum 300 usque ad 
kilo-grammata tria pensis placentis, foliis papaveris velatus, vel 
conspersus fructibus rumicis occurrit. Placentam opii recen tem 
si in dimidia secaveris, fusca, nitore adiposa, aequabilis sit, et 
naturam adhaesionemque cerae habeat; strata externa sunt du
riora, interiora vero molliora, odor opii est peculiaris, sapor autem 
subamarus. Placenta exsiccata granulose frangitur. Placenta recens. 
et nondum exsiccata ne sít putrescens, neve intus mollis, viscosa, 
cavernosa aut mucida. Placentam si in pulverem redigere vis„ 
mundato prius de fructibus rumicis foliisque papaveris, tum ex
siccato calore graduum 60 Co. 

Pulvis ope microscopii examinatus, neque granula amyli, 
neque particulas telae organicae multas contineat, tan!um passim 
occurrant fragmina fructus papaveris conflata e cellulis epidermidis 
pachydermicis, eaque pusillis et polygonalibus; item et e foliis 
papaveris conflata fragmina, quae cellulas epidermidis maiores 
leptodermicas habent; posterioribus interdum chlorophyllum 
quoque ducentes telae particulae adhaerent. 

Pulvis opii ad gradus caloris 60 C 0 exsiccati contineat mor
phini 10'/,-as, quod, praecipue in quavis placenta recen1er ac
quisita !emptandum est, uti sequitur: 
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Ponderato pulveris opii (VI), foliis papaveris fructibusque 
rumicis Jiberati, et ad gradus caloris 60 C 0 exsiccati grammata 
6 in patenam porcellaneam ampliorem. Contere pulverem gram
matibus 10 aquae destillalae et ingere mixturam, patena accurate 
obluta, in cucurbitam E-rlenmayerianam, prius pensatam. Mixtura 
per aquam deslillatam ad grammata 54 expleta sepone liquorem 
saepius conquassans per quadrantem horae, postea filtrato per 
chartam emporeticam plicatam, cuius diametrum sit cm. 8. Pon
derato deinde filtrati grammata 42 in cylindrum vitreum, et affunde, 
Ieniter quassans ammonii hydrooxydati circiter 2 cm.' normalis 
centimetra cubica 12 (ammonii hydrooxydati soluti 10°/,-arum 
grammata 14 per aquam destillatam ad cm." 100 expleta) el li
quorem narcotino turbidum subito filtrato per chartam empore
ticam plicatam diametri cm. 8. Sumito deinde filtrati grammata 36 
(quae grammatibus quatuor opii respondent) in cucurbitam Erlen
mayerianam ponderatam, adde conquassans aetheris acetici de
purati grammata 10 et ammonii hydrooxydati soluti circiter nor
malis grammata 4. Obturato tunc cucurbitam subere integro, con
quassatoque mixturam fortiter et continenter per sexagesimas 
horae 10. Postea adde liquori iterum aetheris acetici grammata 
1 o cucurbitamque obturatam sepone. Elapsis sexagesimis horae 
10 defunde aetherem emundatum in filtrum planum, cuius dia
rnetrum est cm. 6, ac postquam in cucurbitam iterum affudisti 
aetheris acetici grammata 10, et hanc quantitatem quoque filtrasti, 
filtrato etiam liquorem aquosum. Ablue binis vicibus crystallos 
morphini cucurbitae el filtro adhaerentes cum quinis (5-5) cm." 
aquae, quae aethere acetico saturata est, filtrationeque peraeta 
exsiccato et cucurbitam et filtrum calore graduum 100 C0

• 

Colligito denique ope penicilli crystallos, quae in filtro sunt 
in cucurbitam, et si exsiccatae fuerint ad pondus constans 
calore graduum 100, crystallos pensato. Morphinum, quod in 
cucurbita inest, sit grammatis 0·40-0·3S. Crystalli, quas tali modo 
recepisti, num eaedem sínt, uti sequitur, statuendum est: 

Oramma 0·1 crystallorum, quae in filtro collectae suni, sol
vito saepius conquassans ope lenis calefactionis in grammatibus 10 
aquae calcis, ut solutio paene perfecta efficiatur. 

Micam materiei additis guttis 20 acidi sulfurici concentrati 
aestuato supra flammam, dum materies vapores mittere incipiat, sed 
haud gravius fusca fiat. Post refrigerationem acido nitrico con-
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centrato gutta una-alterave addita coloris sanguineo-rubentis 
efficiatur. 

Opium ad parandum Pulveris Opii, et Pulveris Doweri de
stinatum, si plus morphini quam 10°/,·as contineat, commisceatur 
tanta copia Sacchari lactis, ut pulvis hac ratione mixtus, nonnisi 
lO'fo-as morphini cortineat. 

Doses maximae singulae 0·15. 
Dosis maxima in diem o·so. 

Oxymel Scillae. · 

Rp: Extracti Scillae cum Dextrino siccati 
grammata tria . . 

conterito in mortario porcellaneo 
Mellis depurati 

3 

grammatibus octoginta et sex . . . . 86 
latici addito: 
Spiritus diluti 

gratnmata decem . 
et 
Acidi acetici concentrati 

gramma unum . . . . . . . . . . 
Laticem per sedimentationem clarum colato per linteum 

molle. 

10 

Liquor coloris flavidi, paululum turbidus, mel atque acetum 
-0lens. 

Papaveris somniferi fructus. 
Capita Papal'eris. 

Papaver somniferum L (Papaveracea1U est planta orientalis, 
annua, apud nos quoque seminata, cuius capsula, priusquam 
omnino matura esset, tum est colligenda, cum adhuc sarcosa, 
coloris viridis est, leviter sauciata autem succum lacteum albidum 
stillat. Leni calore est siccanda. Capsulae globoideae, vel oblonge
ovatae, sunt magnitudinis nucis, glabrae, colore viride-gris eo 
interdum caeruleo, coronantur stigmate sessili, 12-20 radiato; 
sub stigmate foramina, rectius pori 10 aperti cernuntur. Capsula 
.est multi-septata et uni-locularis. Sapor capsularum est nauseose-
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amarus. Capsulae dissectae seminibusque percribrando mundatae, 
asserventur in vasculo recte obtecto. 

Paraffinum liquidum. 
'Oleum Paraffini. 

Liquor modice spissus, non fluorescens, inodorus, decolor 
el perlucidus, ex oleo petrae crudo paratus. Pondus specificum 
0·88-0·89. Oradu caloris, qui 3ö0-um excedit, ebullit. Aqua non 
solvitur, spiritu vix est solubilis, aethere el chloroformio misceri 
potest. Refrigeralus ad temperie·m glaciei liquescentis liquidus 
permanet. 

Quodsi paraffini liquidi grammata aliquot cum pari volumine 
acidi sulfurici concenlrati in balneo aquae iterum quassata cale
feceris per horae sexagesimas 10; acidum, aut paraffinum liquidum, 
ut plurimum tantum modice fuscum evadat. Ebulliens cum aequali 
volumine spirítus, latex hic spírituosus chartam laccae muscí 
caeruleam ne efficiat rubeam. 

Paraffinum solidum. 
Ceresinum. 

Per depurationem ex ceresíno venali parata massa, ali
quantum cerae albae similis, decolor atque insipida. Pondus 
specificum 0.02-0·94, liquescit ad gradum 70-80-um. Aqua 
non solvitur, spiritu vix solubilis, aethere, benzolo, chloroformio, 
item el oleis aethereis el pinguibus facile solvi potest. 

Aliquot grammala ceresiní et acidí sulfurici concentrati 
pondus idem ínter quassandum si cale!ecerís per horae sexage
simas 10, acidum ipsum, vel paraffinum lique!actum, tantum modice 
fial fuscum. Pari pondere spiritus fervefactum sí !uerit, latex spiri
tuosus hic evadens chartam laccae musci caeruleam ne ef!iciat 
rubeam. 

-!-- Paraldehydum. 
(CH„CHO), = 132·1. 

Liquor decolor, odoris peculiaris .condimentarií, simulque 
su!!ocantis; pondus specificum 0·995-0·998, ebullit gradu caloris 
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~23-125-o. Refrigeratum congelatur ín massam crystallineam, quae 
hquet gradu 10-o. Circiter partíbus novem aquae solvitur, spiritu 
ac aethere misceri potest. 

Solutionís argenti nitrici centimetris cubicis 5 si tot instil
laveris liquoris ammoniae, ut praecipitatum, quod prius oritur, 
iterum solvatur, mox addíderis lalici gutlam 1 lixiviae natrii, atque 
1-2 guttam paraldehydi, leniter calefaciendo argentum metallicum 
secernitur. Solutio paraldehydi aquosa, saturata, inter calefaciendum 
turbida fit. 

Solutio eius aquosa reactionis neutrius, vel ut plurimum 
vix acidae sit, atque acidula !acta cum acido nitrico, neque per 
solutionem argenti, neque baryi nitrid mutetur. Quodsi paralde
hydi centimetra cubica 10 conquassaveris cum aequali volumine 
solulionis calcii chlorati concentratae, volumen praeparati ut 
plurimum centimelris cubicis 0·2 diminuatur. Ferve!actum in cucur
bita fractionante, totum destilletur intra gradum 123 et 125-um. 
Orammata nonnulla paraldehydi si calefeceris in balneo aquae, 
hoc totum avolet nullo residuo remanente odoris alieni difficile-

' que discedenlis. Quodsi volumen praeparati in experimento cum 
calcio chlorato praecipue exlenuatum fuerit, praeparatum corrigi 
potest, adhibenda ratione, quae aetheri acetico praescripta 
legitur. 

Servato attenlissime in lagunculis exacte obturatis, coloris 
atri, frigidum. 

Doses maximae singulae: grammata 5·0. 
Dosis maxima in diem: grammata 10·0. 

Pastilli. 
Tab!etfae. 

E mixtura cohaerenti, prorsus aequali, manu con!ecti 
pastilli sunt plerumque ponderis grammatis 1, plani et rotundi. 
Facile sunt fragiles, at aqua quassando tantum segniter dila
buntur. 

Oblata occassione ad pastillos parandos respiciendi sunt 
articuli 1. 2. et 5 ex capite, ubi de pilulis agitur. 

Tablettae parandae sunt ex materiis pulveratis vel granulatis 
siccis compressionis ope. Sunt rolundae. superficie inferiore el 
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superiore modice convexae. Magnitudine atque pondere pendent 
ex quantitate materiae agentis hic distributae. Digitis pressando 
facile sunt friabiles, aqua autem calida quassatae facile dila-
buntur. , 

Materia comprimenda ut intumescat, amylum, aut corpus 
aliud inactivum adhiberi potest; compressio vero ipsa ut me!ior 
evadat 2 01

0 pulveris talci maximae subti!is, aut paululum olei 
cacao aethere soluti, aut olei 1iaraffini sumere potes. 

·!-·!- Pastilli Nitroglycerini. 
Ta blettae 11 itrog!ycayni. 

Rp: Solutionis Nitroglycerini spirituosae (1 %) 
grammata quinque. 

Pulveris sacchari lactis (VI.) 
5 

grammata dccem 10 
Pulveris Cacao (VI.) 

grammata decem 10 
Caute misceto, et si mixturam temperie communi sic

caveris, compressione facta ex hac mixtura lege artis 
fiant 

tablettae ponderis grammatis 0·2 
frusta centum. . 100 

Singulae tablettae continent nitroglycerini gramma o·ooos. 
Doses maximae singulae frustum !. 
Dosis maxima in diem frusta 6. 

·!- Pastilli Santonini. 
Rp: Santonini subtiliter contriti 

grammata duo et semis 
accurate misceantur cum 
Pulveris sacchari (V.) 

. 2'50 

grammatibus quinquaginta . . . . . 50 
et 

Pulveris Cacao (VI.) 

grammatibus quinquaginta . . . . . 50 
formentur e mixtura Jege artis pastilli numero centum 100. 
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Sunto pastilli !ere grammatis 1 coloris fusci, saporis atque 
odoris cacao similes. 

Conterito pastillum 1 in mortario cum centimetris cubicis 
5 chloroformii, solutionemque chloroformeam filtratam evaporato 
in patella porcellanea, ut fiat residuum siccum. Hoc si solveris 
aliquot centimetris cubicis lixiviae kalii alcoholicae (hanc ob rem 
solvito kalii hydrooxydati gramma 0·3 centimetris cubicis 10 spi
ritus concentratissimi) solutione leniter calefacta, haec prius colore 
carmineo-rubeo, post aurantiaco-rubeo induitur. 

Singuli pastilli continent santonini gramma 0·025. 
De closibus maximis v. Santoninum. 

Pepsinum. 

Pulvis tenuis subflavicle albus, odoris pecualiaris haud iniu
cuncli, saporis subdulcis. Aqua tepicla coniritus (1: 100) plus 
minusve turbidus solvitur, huius solutionis reactio sít neutra, 
aut paululum subacida. Aqua ope acidi acetici acidula facta facilius 
potest solvi, hac vero solutione albumen coagulatum temperie 
corporis vivi solvi potest. 

Praeparati facultas albuminis solvencli sic statuenda est: 
Ovi gallinacei recentis per sexagesimas horae 5 cocti albumen 

coagulatum traiicito per cribrum nro IV. Albuminis huius grammata 
10 ingerito in vasculum cylindratum amplius, huic superfundito 
aquae temperiei 50 graduum centimetra cubica 95 et acidi hydro
chlorici diluti centimetra cubica 2. Si albumen in liquore movens 
dissipaveris, solutis addito pepsini gramma 0·1, prius centimetris cu
bicis 3 aquae tepidae subactum. Sepone mixturam temperie caloris 
graduum constanter fere 40-o, et decima quaque horae sexage
sima agitato. Albumen excepta minima parte residui membranacei 
totum ut solvatur oportet spatio horae unius, ad summum hora
rum duarum. 

Pepsini gramma 1 incineratum, residuum quod ponderari 
potest, ne praebeat. 

Pepsinum in pulvere clivisum in capsulis ceratis, solutiones. 
autem eius sine filtratione sunt dispensandae. 

Servato siccum in lagoena coloris atri. 
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-!- Phenacetinum. 
l 

A cef paraplze11 i tid i1111m. A ceta11ilid11111 o.1yaethy! at um. 

e Lf - 0 iC,l·!.) (1 4) 1791 
.;• ' - Nli 1,C;Hp) ' = . ' 

Parvae crystalli niten les, decolores, quae sapore el odore 
·carenl. Aesluatum ad gradum 135-um liquet. Aqua frigida vix 
solvitur, circiter partibus 16 spiritus solvi polest. Solutio est reac-

iionis neutrius. 
Quodsi phenacetini gramma 0·2 cum centimetris cubicis 10 

. acidi sulfurici diluti per aliquot sexagesimas horae coxeris, rnox 
filtrato laticis refrigerati addideris soluHonis kalii bichromici guttam 
l, liquor paulatim colorem rubineo-rubrum accipiel. 

Oradu caloris 135° liquescat. Acido sulfurico concentraio 
.ctecolor solvatur. Phenacetini gramma 0·1 si quassaveris cum 
centimetris cubicis 10 aquae fervidae, et mox post perfectam r.:
frigerationem lalicem filtraveris, admiscens aquae bromatae tantum, 
ut color flavus evadat, latici huic intra spatium sexagesimarum 

.horae 10 turbari non licel. 
Aestuatum ín lamina platinea sine residuo deflagret. 

Attente servato. 
Doses maximae singulae gramma 1. 
Dosis maxima ín diem grammata 3. 

-\~ -\~ Phosphorus. 
P=3l·O. 

Bacilla coloris flavidi, cerae instar nitentia, crassitudinis fere 
·digiti. Si frigidus est, facile frangi potest, temperie communi mollis 
est, ut cera, positus in aqua calida liquet; gradus liquationis est 
44-us. ln aere fumans spargit foetorem peculiarem; in tenebris 
fulget. Admodum veneficus est, el facillime incenditur. lnflam
.rnatus flamma lucida abit in fumum densum albidum. ln luce 
solari paulatim obducitur crusla coloris rubei. Aqua paene in
solubilis, spiritu ac aethere modice solvi polesl; oleis aethereis 
·el pinguibus salis bene, carbonio disulfido autem optime solvitur. 

Phosphorus flagrans vulnera offert maxime perniciosa, quam 
-ob rem caveto attingere phosphorum manu nuda, eliam scindere 

'.lanlum sub aqua licel. 
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Servelur attentissime in tenebris in lagoena aqua repleta, 
insuper tuba ferreo circumdata. 

Doses maximae singulae gramma 0·001. 
Dosis maxima in diem gramma o·oo3. 

++ Physostigminum salicylicum. 
Eserüuun salicylicum. 

C"H„N,O,, C,H,O, =413·2 . 

Parvae cryslalli decolores aut paululum flavidae. Partibus 
pensatis circiler 100 aquae, et partibus 12 spiritus solubiles 
~raeparatum siccum diulius immulalum manet, eius autem solu
ttones procedente tempore luce solis rubescenl. 
. Solutio praeparati aquosa per solutionem kalii iodati cum 
10do colo1em ducens fusco-rubeum turbida fit. Acido sulfurico 
concentrato decolor solvitur, haec autem solulio posterius tandem 
flavescet. Tentamen solutionis aquosae si commiscueris cum 1-2 
gutta lixiviae natrii, latex hic paulalim colorem purpureo rubeum 
du cet. 

Aesluatum in lamina platinea nulla residuo remanente de
flagret. 

Servato attentissime ín lagoena exacte obturata. 
Doses maximae singulae gramma o·OOl. 
Dosis maxima ín diem gramma o·003. 

-~-i~ Pilocarpinum hydrochloricum. 
CuH"N,, HCI = 244·6. 

Parvae cryslalli decolores hygroscopicae, gradu caloris 
193-:-195° liquescentes, quae aqua et spiritu facile solvuntur. 
Solu\10 aquosa est reactionis paululum acidae . 

ln solutione eiusdem aquosa per solutionem kalii iodali cum 
iodo, praecipitalum fuscum fit. Sí mixturam praeparati cum aequali 
pondere hydrargyri chlorati paratam aqua humectans trituraveris 
~aec ilico grisea fit, et ín solutione praeparati 5'/,-arum, per solu~ 
lionem hydrargyri bichlorati praecipitatum album redditur, celeras 
vero reactiones cocaini pecu!iares non offerl. ln solutione eius 

43 
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aquosa, quae ope acidi nitrici acidula facta est, solutio argenti 
nitrid dat praecipitatum album caseo simile. 

Acido sulfurico concentra10, aut acido nitrico concentrato 
decolor solvatur. 

Pilocarpini hydrochlorici gramma 0·245 solvito aquae de
stillatae centimetris cubicis 10, mox solutis et aliquot guttis acidi 
nitrici acidulis factis :lddito argenti nitrici decinormalis centimetra 
cubica 10; liquorem limpidum de praecipitato post calefactionem 
et quassationem filtratum si in portiones duas diviseris, harum 
altera acido hydrochlorico, altera autem solutione argenti nitrici 
ut plurimum vix turbatur, sed praecipitatum in ea ne reddatur. 

Calefactum in platina laminea, sine ullo residuo deflagret. 
Servetur attentissime in Jagoena exacte obturata. 

Doses maximae singulae gramma 0·02. 
Dosis maxima in diem gramma 0'04. 

Pilulae. 

Sunt globuli pondere grammatis 0·1-0·3 usui interno or· 
dinati, qui dissecti et aqua tepida quassati brevi spatio dila
buntur, aut Jeniter calefacti emollescendo liquent. 

ln pilulis parandis observato regulas generales, quae sequntur: 
1. Massa pilularum lege arlis parata ex elementis, quae 

s unt: materies agens, coniungens et excipiens (vehiculum) esto 
prorsus cohaerens, aequabilis, et !alis, quae manu formari potest. 

2. Exciepentia ac coniungentia, nisi aliter ordinatum fuerit, 
e serie indifferentium sumito. Ex materie coniungenti commen
datam habeas: aquam, alcoholum, glycerinum, mel, syrupum 
simplicem, mucilaginem gummi arabici, aut extractum liquiritiae ; 
excipientem vero: pulverem liquiritiae et altheae (VI.) item et 
pulverem sachari albi, aut lactis subtilem. 

Ea, quae cum materiis organicis congesta mutantur immo 
decomponuntur (ut argentum nitricum, hydrargyrum bichloratum 
etc.) conveniens erit, si ope boli albae, glycerini et aquae; balsama 
vero addita cera talia efficies, ut manu formari possint. 

3. Poncius pilularum, si hoc per materies ordinatas licuerit, 
singillatim sít 0·2 grammatis. 

4. Nisi aliter notetur ad conspergendas pilulas, sumito pul
verem liquiritiae subtilem. 
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~· 0 .bduc;tionem pilularum post necessariam siccationem 
perag1to; s1ccatio vero fial temperie communi (aradu 20 _ 25_ ) 1 a pulvere tuto. " 0 oco 

. 6. Instrumenta ad pilulas parandas necessaria semper ·ita 
ehgenda sunt, ut materiei agentis naturae apte respondeant. 

Pilulae ferratae. 
Rp.: ferri lactici pulverati (VI.) 

grammata viginti 
parentur lege artis cum 
Glycerini 

..... . . . . . 20 

grammatibus tribus 3 
pilu.lae nro. 200, quarum singulae c~ntil;ea.nt. f~rri J~c: 

1tc1 gramma O·JO. 

P!lulae siccatae obducendae sunt solutione chloroformiata 
balsam1 tolutam . 

. _Pilulae nitidae subvirides. Pilula quaevis dissecta centimetris 
cubtcis 4 aquae tepidae paene tota solvitur, solutioque eius fil
trata offert reactiones, quas sub: «ferro lacticon descripsimus. 

Pdulae fuscae redditae reiiciendae _suni. 
Serventur siccae in vasculo probe clauso. 

Pilulae ferri carbonici. 
Pilulae Blaadi. 

Rp.: Kalii carbonici puri 
grammata triginta. . . . . . . 30 

Subtiliter conterito in mortario ampliore addens 
Pulveris sacchari 

atqtte 
gram111ata triginta. . . . . . . 30 

ferri sulfurici crystallisati subtiliter triti 
. grammata sexaginta. . . . . . . . . 60 

Malaxato m1xtura111 cum sufficienti quai)litate (O'rammatibus 
fere 4-5) " 

Mellis depurati 
ut _massa formabilis efficiatur, ex qua pilulae formentur 
qu1ngentae . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
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Pulvere talci (Vl) conspersas pilulas siccato, atque obducito · 
solutione chloroformiata balsami tolutani. . . 

Sunt pilulae fere 0·2 grammatis graves, in sup:rftcte ~xtenm 
colotis nitide fusci, in superficie vero secta atro-vtndes: Smgulae 
pilulae dissectae, in centimetris cubicis 10 aquae tept?ae, quae 
acido hydrochlorico asidula facta est, fervescent:: brevt. tempore 
dilabuntur. Solutio haec filtrata coloris est subvmde:~Iav1 .. ln len~ 
tamine altero huius solutionis addita solutione kaln femc7ana!t 
fit praecipitatum caeruleum, in tentamine altero per solultonem 
baryi chlorati efficitur praecipitatum album. : 

Singulae pilulae circiter gramma 0·05 ferrocarbona!ts con-

tinent. 
Servato siccas in vasculo probe clauso. 

Rp.: 

-1~ Pilulae Ferri jodati. 
Pilulae Blancardi. 

Pulveris ferri 
rrrammata duo. . . . . · · · · · · 0 

Immittito in cucurbitam aqua refrigeratam, super!undens 
Aquae destillatae 

arammatibus quinque . . . . · · · 
Paulatim insperglto, cucurbita semper provide conquas

sata 

2 

Jodi 
d . ~1 grammata quatuor et ec1gramma unum 

et si latex 
Mellis 

paene decolor evaserit, filtrato hunc ad 

grammata quinque . . . · · · · · · 
quod in patena porcellanea continetur. . 
Sedimentum nigrum, atque filtrum ipsun: ablu.1to gram

mate 1 aquae, deinceps inspissato la!tcem m balneo 
aquae, ut sit ponderis 

grammatum undecim . . . . · · · · 
Latici inspissato addito 
Pulveris Liquiritiae (VI.) 
Pulveris Althaeae (VI.) 
singuloruin grammata quina ' . . . . . 

11 

Formentur e massa aequaliter malaxata quam primum 
pilulae 
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nro. centum . . . . . . . . . . . . . 100 
Piiulas pulvere ferri conspersas .siccatione peracta ob

ducito solutione 
Chloroformii 

partibus ponderatis octo . . . . . . 8 
et 
Balsami Tolutani 
partibus ponderatis duabus 
confecta. 

......... 2 

Sunt pilulae circiter 0·2 grammatis graves, in supetficie ex
ierna coloris nitidi subfusce-nigri, in superficie secta lucide flavi. 
Quaevis dissecta pilula in aqua tepida, quae acido hydrochlorico 
acidula facta est, brevi dilabitur. Solutio filtrata coloris subviride
flavi secum conquassatum chloroformium, quod est centimetrorum 
cubicorum 2, tantum additis aliquot guttis aquae chloratae !ingat 
colore violaceo. 

ln solutione hydrochlorica, quae e pilula altera paratur, 
solutio kalii ferricyanati offert praecipitatum caeruleum. 

Singulae pilulae circiter gramma 0·05 ferro iodidi continent 
Pilulas, quarum superficies rimata, planumque sectum io

dum olens est, aut coloris rubeo fusci, reiicito. 
Servato siccas in vasculo probe clauso. 

Pilulae Iaxantes. 
Rp: Pulveris Aloes (V.) 

grammata quadraginta. 40 
Pulveris radicis Jalapae (VI.) 

grammata sexaginta. . 60 
Pulveris saponis medicinalis (V.) 

grammata viginti . . . . 20 
Percribrando misceantur, deinceps addito pulveribus 

mixtis 
Olei Anisi 

guttas sex. . . . . . . . . . . . . VI 
Formentur e massa sufficienti quantitate 
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Spiritus concentrati 
pilulae, pondere grammatis . . . . . 0·2 

Sunt griseo nigrae, saporis peramari, malaxando mollescunt 
spargentes odorem_ aloes peculiarem. 

_ Pix liquida. 
Oleum Fagi empyreumaticam. 

E ligno fagi silvatici L. (Fagaceae) ope destillationis siccae 
paratum bitumen, quod in tabernis mercatoriis ~ccurens Iiquorer:i 
spissitudinis mellis, tenacem, oleosum, fusco mgrum, aqua grav1-
orem, odoris ingrati et peculiaris, saporis amari, urentis praeb~t. 

Aqua conquassatum oleum non solvitur, sed fundum petit, 
aquam colore Iuteo tingens, reactionem efficit aci.dam, eamque 
odore et sapore bituminosam reddit. Chloroform10 ac aethere 
paene iotum, oleo terebinthinae vix solvitur. Aqua conquassando 
et filtrando efficitur Iiquor, qui addito ferro sesquichlorato soluto 
J %0-arum colore modice rufido tingitur. 

~L Plumbum aceticum basicum solutum. 
' 

Rp: Plumbi acetici crystallisati 
grammata trecenta 

Conterito accurate in mortario porcellaneo 
Plumbi oxydati pulveriformis 

grammatibus centum 
Mixta in cucurbitam immissa superfundito 
Aquae destillatae 

grammatibus guinquaginta . . . . . 
calefacito cucurbitam, güod inest interdum movens, 
in balneo vaporis tamdiu, dum Iiguor paene albus 
evadat, denique addito 
Aquae destillatae calidae 

300 

100 

50 

grammata nongenta et quinquaginta 950 
Cucurbitam Iaxe obturans cortice, Iaticem refrigeratum, 
atque per sedimentationem emundatum filtrato . 

. Latex decolor perlucidus, saporis subdulce-acerbi. Reactionis 
est neutrius. Pondus specificum 1 ·23-1 ·24, 
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ln experimento eius per acidum sulfuricum dilutum, fit prae
cipitatum album copiosum, latex vero ipse, simul acidum aceti
cum redolens efficitur. Si laticem praecipitato refertum filtraveris, 
in filtrato addita solutione kalii ferrocyanati ne reddatur praeci
pitatum coloris rubeo-fusci. 

Provide servetur in Iagoena probe obturata. 

+· Plumbum aceticum crystallisatum. 
Pb (C,H,O,),, 3 H,O = 379·0. 

Crystalli decolores semiperlucidae, odoris m1mme acidi 
acetici, aut crustae crystallinae. Sapore sunt subdulce-amaro. Solutio 
salis saturata reactionis est modice Iixiviosae, solutio vero diluta, 
paululum acidae. Crystalli in aere fatiscentes obducuntur strato 
albo. Circiter partibus pensatis 2 aquae et partibus 30 spiritus 
solvi potest. 

ln solutione eius aquosa per aquam hydrosulfuratam fit 
praecipitatum nigrum et per solutionem kalii pyrochromici prae
cipitatum flavum oritur. Tentamen eius, quantum mucro cultri 
capit, calefactum cum 1-2 centimetro cubico acidi sulfurici, 
odorem acidi acetici spargit. 

Partibus ponderatis 10 aquae destillatae coctum paene totum 
solvatur; solutio autem ut plurimum modice Iacteo-turbida evadat. 
Si huic solutioni supervacaneam guantitatem acidi sulfurici addi
deris, atque Iaticem post ebullitionem iterum refrigeratum, gui 
praecipitato refertus est, filtraveris, hic, aliquot guttis kalii ferro 
cyanati mixtus, colore neque subcaeruleo, neque subrubeo induatur. 

Servetur in vasculo provide obturato. 
Doses maximae singulae gramma 0·1. 
Dosis maxima in diem gramma 0·5. 

~t- Plumbum carbonicum hydroxydatum. 
P!umbam carbo11icum basicam. Cerassa. 

Pb (OH)„ 2 PbCO, = 774·7. 

Pulvis niveus magni ponderis specifici. Aqua fere inso-
1 u bilis est. 
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Acido acetico diluto effervescens solvitur; in hac solutione 
addita aqua hydrosulfurata praecipitatum nigrum, acido sulfurico 
praecipitatum album oritur. 

Plumbi carbonici gramma 1 leniter calefactum si solveris 
mixtis acidi nitrici centimetris cubicis 2, e!. aquae centimetris 
cubicis 4 id !ere prorsus solvi necesse est; residui in filtro 
collecti atque aqua ope - acidi nitrid acidula facta abluti, pondus 
ne sit plus, quam gramma 0·01. ln solutione, quae acido 
nitrico parabatur, addito liquore natrii hydroxydati praecipitatum 
tale reddatur, quod superflua quantitate reagentis totum sit solu
bile. Si ín hanc solutionem lixiviosam unam aut duas (1-2) guttas 
acidi nitrici, totidemque solutionis ammonii oxalici insli!laveris 
latex ne turbetur. Plumbi carbonici basici gramma 1 leniter cale
factum si solveris acidi ace!ici cen!imetris cubicis 10, moxque 
solu!is supervacaneam quantitatem acidi sulfurici addideris, laticis 
praecipitato abundan!is filtratum nonnullis guttis kalii ferrocya
nati ne <luca! colorem subcaeruleum, aut subrubeum. 

Fortiter candefactum in fic!ili porcellaneo saltem centesimas 
85°/0 plumbi oxydati praebeat. 

Provide servato. 

+ Plumbum oxydatum. 
Pb0=222·9 . 

Est pulvis rubeo-flavus, ponderis specifici magni. Aqua 
paene insolubilis. 

ln solutione eius cum acido nitrico diluto parata, per aquam 
hydrosulfuratam fit praecipitatum nigrum, et per acidum sulfu
ricum dilutum praecipitatum album deponitur. 

Plumbi oxyda!i grammata 5 quassato cum grammatibus 30 
acidi acetici, mox per aliquot sexagesimas horae coquito, atque 
residuum non solutum colligito in filtrum ponderis no!i; residuum 
hoc lotum e! siccatum sit minus, quam gramma 0·10. Plumbi 
oxydati gramma 1 sí concusseris cum centimetris cubicis 10 
acidi sulfurici, mox la!icem per nonnullas sexagesimas horae 
coxeris, atque laticem praecipitato refertum post refrigerationem 
\\traveris, filtratum, · supervacanea quantitate liquoris ammoniae 
mixtum ne induat co!orem subcaeruleum, flocci vero coloris rubi · 
ginosi nonnisi vix oriantur. 
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Plumbi oxydati grammata 5 sí aestuaveris in ollula porcel
lanea, dum lique!ient, id quod de pondere peri! minus sít quam 
0-1 gramma. 

Provide servato. 

+ Podophylli resina. 
Podop!zpllirwm. 

Plantae perennis in America septemtrionali domeslicae, quae 
dicitur Podophyllum peltatum Wild. (Berberidaceae) rhÍzomalis 
mense Augusto lecti, cuius de extracto spirituoso et ope aquae 
acido hydrochlorico acidulae factae praecipitatum, siccatumque 
praeparatum, congeriem materiarum diversarum praebens, offert 
mercem. Odor eius est ingratus, sapor vero peramarus. Est pulvis 
subflavus,aut massa laxe cohaerens, facile friabilis, aut moles 
amorpha griseo-fusca quae partibus 10 spiritus colore fusco solvitur, 
e! de hac solutione per aquam lacteae turbationis specie praecipitari 
potest; sí autem haec mixtura aquosa per aquam valde diluta 
!uerit, fluorescen!ia efficitur coloris caruleo-subviridis. Aethere 
ac carbonio disulfurato tantum ex parte solvitur. Aqua conquas
sata et filtrata, reddit filtratum saporis amari, coloris paulum 
subflavi, reactionis acidae. Per solutionem ferri sesquichlorati 
colore fusco, et per plumbum aceticum basicum solutum !lavo 
!ingitur, fitque modice opalisans, ex quo post nonnullas horas 
flocci sub!lavo-rufidi residunt. Podophyllini pars 1 partibus 100 
liquoris ammoniae subflavo-fusca solvitur, quae solutio cum aqua 
sine turba!ione misceri potest. 

Doses maximae singulae gramma o·os. 
Dosis maxima ín diem gramma 0·2. 

Potio Magnesiae citricae effervescens. 
Limondda solvens. 

Rp: Magnesii carbonici 
grammata octo . . 

Aquae destillatae 
grammata trecenta 

Mixturae addito 

8 

300 
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Acidi citrici crystallisati . . 
crrammata quatuordectm et semts . 

Símulac efferves;ere desiit, !iltrato laticem per chartam 
ín lagoenam apte firmam, deínde add1to 

Syrupi simplicis 
grllmmata quadragínta . 

Olei Citri 
guttam unam 

atque carptím, lagoena agitata 
Natrii hydrocarbonici 

crrammata tria · · · · · · · · 

14"5 

40 

1 

3 

deinceps obtur:to lagoenam corticemque obligato. 
Insunt magnesíi citrici grammata 12, na!rii citrici grammata 

3, atque multum acidi carbonici liberi. 
Ex tempore paretur. 

Potio Riveri. 

Rp: Kalii carbonici 
5 grammata quinque · · · · · 

Solvito in Iagoena medicamentaria firma cum 

Rp: 

Aquae destillatae 
grammatibus centum et septuaginta . 170 

atque 
Syrupi simplicis 

grammatibus viginti. · · · · · · · 20 

Solutis, Iagoena agítata addito sensim 
Acidi citrici crystallisati 

grammata quinque el decigramma unum 5·1 

Deinceps obturato Iagoenam, ac corticem obligato.. . . . 
Insunt kalii citrici fere 4% et multum acidi carbomct hben. 

Ex tempore paretur. 

Pulpa Prunorum. 

Prunorum maturorum drupis orbatorum et 

degluptorum . 1000 
grammata m1lle . . . . . . · · · · 

Coquito balneo aquae in patena metallica nigellata, 
aut porcellanea, duin puls evadat. Pultem traiicito per 
cribrum (IV.) e setis equinis confectum atque evapo
rato, ut sit constitutionis éxtracti spissi ; 
cleinceps adclito singulis partibus quatuor pultis spissi 
Pulveris sacchari 
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partem pensatam unam . . . . . . 1 
Exacte misceantur. 

Pulpa prunorum esto coloris subrubeo-fusci, saporis iucttnde 
aciduli-clulcis. Vicies tanta copia aquae si fuerit conquassatum, 
fructuum carnis frustula ne appareant. 

Pulpae prunorum grammata tria in pyxide siccatoria, are
facta clonec sít pondus constans temperie graduum 100, saltem 
grammata 2 residui praebeant. 

Fortuitae inquinationes metallorum statuendae suni aeque, 
ac in capitulo, ubi de extractis agitur, praescriptum est. 

Servetur pasteurisatum, atque charta membranacea obligatum 
ín vasculis minoribus. 

Pulpam mucidam reiicito. 
Quotannis renovetur. 

Pulpa Tamarindorum depurata. 
Rp: Pulpae Tamarindorum 

grammata ducenta el quínquaginta 250 
Aquae destillatae 

grammata trecenta. . . . . . . . 300 
Ebulliant balneo aquae in patena metallica nígellata, vel 

porcellanea, clum pultem efficiani, postea traicito per cribrum 
setaceum (IV.) el porro evaporato balneo aquae, clum fial consti
tutio extracti spissi. Acldito singulis 4 .partibus pultis crassi 

Pulveris sacchari 
partem pensatam unam . . . 1 

Exacte misceantur. 

Pulpa sic depurata esto coioris subfusce-nigri, saporis pro
prie acidi et dulcis. ln praeparato vides tanta copía aquae de
stillatae fervidae conquassato frustuli asperiores carns fruqnnw! 
ne appareant. 

1 

1 
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Orammata 3 pulpae siccata gradu calorís 100-mo in py~id~ 
síccatoria, dum pondus sit constans, saltem grammata 2 res1dm 

praebeant. . . . . 
Num fortuitae inquinationes metallicae adsmt, examme!ur 

ita, ut in capitulo, ubi de extractis agitur, praescríptum reperies. 
Solvíto pulpae depuratas gramma 0.75 aquae ~estillatae fervídae 
centime!ris cubícis 25, soluta filtrato, atque res1duum, quod no~ 
solvitur filtrum quoque ipsum lavato tríbus vicibus 10-10 centi
metrís 

1

cubicis aquae destillatae fervidae. Solutiones comm~xt~e 
eutrae ut efficiantur indicatore sumpto 2-3 guttas soluho111s n , ~ 

phenolph!aleíní sprituosae, necesse est ut 7-8 centimetra cu 1ca 
•Uoris natrii hydroxydati decinormalis consumas. 

. ' ln vasculis mínoríbus charta membranacea obligatum pas-
teurisatum servato. 

Pulpa mucida eliminanda est. 

Pulveres. 

ln pulveribus parandís e! servandis observandae sunt regulae, 
quae sequuntur: 

t. Símplicia optímae qualitatis exac!e mundata adhibeto 
Per necrotiatores venumdata fragmína e! quisquilias símplicium 

b . 

adhibere noli. 
2. Substantiam grosse mínutam prius siccato temperie, qµae 

gradum 60-um non excedit; at si ~ater'.es .contíneat partes vola
tiles aut facile mutabiles, calor s1ccatio111s 30-um gradum ne 
sup~ret. E substantiae natura el quantitate spatium siccationí s 

pendet. . . . . 
Moschum, castoreum, crocum, foha d1g1tahs, secale cornu-

tum, rhizomaque filicis cum calcaría usta habeto sicca, et tantum 
praescripta ex tempore sunt in pulverem .co~terenda . . 

3. Unamquamque materíam, quoad f1en potest, sme res1duo 
pulverato. . . .. 

4. Pulverem paratum íterum síccato, atque naturae matene1 
conveníenter servato in vasculo probe obstructo. Pulveres e vege
!abilibus paratos quotannís renovato, ex eis vero: quae parte.s 
volatiles habent, tantum quantitas maxime necessana praesto s1! 
pulverata. 
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5. Saepius usitatas substantias ín usum recepturae paratas 
habeas atquidem subtilitate uti sequitur pulveratas : 

Pu/11is tenuissimus, seu maxime subtilis, traiiciendus per 
cribrum VI. uti s unt: Oummi Arabi cum, oxyda metallica, tubera, 
radices, rhízomata, amylum, lactucarium, folia, opium, sales, acida 
fixa, tragacanthum, saccharum lactis. 

· P11!11is semiterulis, seu semisubtilis (cribrum V.): sic para
bítur aloe, camphora, saccharum, nux vomica, semina et fructus 
olea aethererea ferentes, extractum liquiritiae, !lores Koso, magne
sium carbonícum, natríum chloratum, sapo medicinalis e! durus. 

Pa!vis grossus (farína): sic parabitur per cribrum IV. semen 
lini, sinapís etc . 

6. Omnes pulveres composití, quorum pondus grammata 
10 superat, cribrando misceantur. 

7. Pulveres inter servandum humíditate cohaerentes denuo 
siccatos críbrato. 

Pulvis aerophorus Seidlitzensis. 
Pa!vis aéi·op!torus Anglicanus. 

Rp: Kalii Natrio tartarici pulverati (V) 
grammata decem W 

Natrii hydrocarbonici (V) 
grammata tría. . 3. 

Exacte míxta íngerantur in chartam caeruleam. 
Rp: Acidi tartarici pulverati (V) 

grammata tría. . . . . . . . . 3. 
ímponantur ín chartam albam. 

Quod ínest in ·capsulis ambabus, sístit dosim wzam p11lveris 
aerophorí. 

Doses sufficientis quantita!is siccas servato ín pyxíde ex 
lamina ferrea. 

+· Pulvis Doveri. 
Pufliis !pecacuan!zae cum Opio. 

(Formula irztematiorzalis.) 

Rp : Pu lveris 1 pecacuan hae (VI) 
Pulveris Opii (VI.) 

ex síngulis grammata dena 10-1(} 
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Rp: 

Sensim conterito 
Pulveris sacchari (V.) 

grammatibus octogima . . . . . . . 
Pulveres míxtos traiicito per críbrum. 
Esto pulvis aequabilis, griseo-fuscus, opíum redolens. 

Doses maximae singulae gramma 1 ·o. 
Dosis maxima ín diem grammata 5·0. 

Pulvis gummosus. 

Pulveris Amyli (VI.) 
Pulveris Liquiritiae (VI.) 

80 

ex síngulis grammata vicena quína . 25.
Pulveris gummi arabici (VI.) 
Pulveris sacchari (V.) 

ex singulis grammata quinquagena . 50.
Simul cribrata misceantur. 
Pulvis flavus, saporís liquíritiae. 

Pulvis Liquiritiae compositus. 
Pu!Fis Liqairitiae cum Senna. 

Rp: Olei Anisi aetherei 
grammaunum ........ . 

Carptim conterito 
Pulveris sacchari (V.) 

grammatibus undequínquaginta . . 
deinde addito mixtis 
Sulfuris loti (V.) 

· grammata decem 
Pulveris Liquiritiae (VI.) 

gran1mata viginti 
et 
Pulveris foliorum Sennae (VI.) 

gra1nmata viginti . . . . . · 
Simul cribrata misceantur. 
Pulvis colorís viride-flavi, saporis atque odoris anísati. 

1 

49 

10 

20 

20 
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Punicae Granati cortex •. 

Arboris ín Asía occidentali spontaneae et Europae meridianae 
terris Mari Mediterraneo adiacentibus, praecipue ín Algir et Fran
co-gallia meridiana plantatae, quae dicitur Punica Granatum L. (Puni-

. caceae) trunci ramorumque, interdum et radicis cortex siccatus offert 
mercem. Cortex trunci ramorumque praestat frusta tubulosa vel 
canaliculata, circiter 10-20 cm. longa ac 0·5-3 mm. crassa, glabra, 
quae leni1er franguntur, et extrinsecus colorem subflavo-viridem, 
griseo viridem, vel pallide griseum habent, atque lenticellis valde 
prominentibus, suberinis longe productis tecta occurrunt, quae s unt 
colorís lucíde-flavi, passim etiam !halli lichenum adhaerentes colorís 
fusce-nigrí cernunlur. Supe1iícies corticis ínterna est glabra, colore 
pani siligeneo simílis vel subfusca. Cortex de radice est planus, 
vel per latítudinem extrinsecus flexus, frusta minora exhibet, quae 
extrinsecus phellodermate fusco, ínterdum peridermate obducta 
occurrunt, passim cicatrices a!tae coloris fusci proveniunt, sig~ 
nantes Ioca corticís deglupli; in cortice peridermatis radicis 
lenticellae vix singulae, lichenes vero nulli occurrunt. Superficies 
interna est fusca. 

Frustorum odor est condimentarius, sapor autem amarus, 
adstringens. 

Ope microscopii scrutantes reperimus ce!lulas strati phello
dermatici vasti plerumque in fonnam litterae U incrassatas esse. 
Phelloderma corticis trunci chlorophyllum continet. ln termíno 
externo, angusto corticis primarii occurrunt sclereidae, poro
canalibus magnis, tabulatim dispositis, ramosisque praeditae, quae 
modo singulae, modo binae aut ternae proveníunt. Cortex secun
darius (endophleum) efficit crassiiudinís corticis partem maiorem. 
Radii medullares sunt mono-seriales, aut summum biseriales, (pars 
libri) phloema est Iatius, atque ex tangentialiter alternantibus 
ordinibus roseolis calcií oxalici, mox e ce!lulis parenchymati
cis granula amyli ferentibus est conflata, quamobrem effigies 
structurae maxime regularis efficitur. Tubuli cribrosi perpauci 
adsunt, fib_rae vero libri penitus desunt. 

Pulveris corticis pars una, per horam macerata in aqua, 
quae acido hydrochlorico acidula facta est, filtretur, hoc filtratum 
coloris flavi pari volumine aquae calcis permixtum turbetur colore 
subflavo-rubeo, tempore interiecto praestet sedimentum flocco-

•• 
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sum coloris immunde aurantiaci; filtratum per solutionem ferri 
sequichlorati colorem caeruleo nigrum <luca!.. . 

Pensato Punicae granati corticis subtihter pulvera!I gram
mata 4 in lagoenam medicamentariam. lnsuper fundi!o cm'. 20 
aetheris, moxque perac!is aliquot momentis .aquae, cm." 2, Ilem 
Iiquoris natrii hydrooxydati quinquies norn:iahs cm. 2. Lagoena 
obturata mixta quassafö fortiter per sexages1mas horae 3. Elaps~ 
quadrante horae colabis laticem emundatu.m ~er fl~cculum g?ssy~1~ 
in patenam porcellaneam ampliorem, cm pnus ahquo.t ~ut!Is ac1.d1 
hydrochlorici acidulam aquam, fere cm.' 5 p.ensa~1s'.1, tum .fac 
ut aether evaporet. ln latice acidulo, per gossypmm f1!.t1ato ad1ec~ 
tis singulis vel binis (1-2) guttis kalii iodati cum 10do solu!I 
fit praecipitatum coloris subrubeo-fusci. 

·+ Pyrogallolum. 
Acidu11t /l)'rogallicurtt. 

C,H, (OH), (1,2,3) = 126·0. 

Congeries laxa parvarum crystallorum, acicularium, albarum. 
Saporis est subamari. Liquet gradu 131-133. Caute fervef~c.tum 
sublimatur. Partibus pensatis !ere 2 aquae, ac parte 1 spmtus, 
aut aetheris solvi potest. . 

Solutio pyrogalloli aquosa (1 : 50) additis aliquot gut.!Is solu~ 
tionis sulfatis '.ferrosi caerulea fit, solutione fern sesqu~chl?r~t~ 
colore rubeo:fusco induitur, denique solutione argen!I 111tnc1 

ammoniati praecipi!atum deponit. . . 
Pyrogalloli gramma unum saepius conc~s~um ce~hmetn.s 

cubicis 2 aquae, in hac iam temperie commum cito e: sme r~s1-

duo solvatur; solutio est decolor, perlucida, reactioms ~eutnus, 
vel summum paululum acidae. Experimentum pyrogalloh, quod 
est grammatis semis, gramma.te 1 aetheris 1:rorsus solvatur. 

Aéstuatum in lamina platinea, sine res1duo deflagret. 
Provide servato in lagoena coloris atri. 

Quercus cortex. 

Quercus pedunculata Elzrlz. et Quercus sessiliflora Smit!t 
(Plzagaceae) arbores, quarum illa totam per Europam, altera vero 
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in Europa meridiana reperitur. De truncis recentioribus el ramis 
earum primo vere degluptus siccatusque cortex offert mercerri. 
Partes 1-2 usque ad 4 mm. crassae, variaeque longitudinis in 
tubulas conflexae suni extrinsecus leves, nitidae, fuscae, vel 
argenteo-ravae, passim oblique productis albidis lenticellis su
berosis praeditae, truncorum adultiorum cortex crassior, minus 
pretiosus extrinsecus rimatus, inaequalis, saepeque lichenibus 
obductus est. Superficies interna est lucide fusca, interdum fusco
rubea, per longitudinem fibrata. fractura stratorum internorum 
corticis assulato librosa. Superficies interna humectata ferro ses
quichlorato soluto colorem ducit atro-caeruleum. Sapor corticis 
est maxime acerbus. ln tabernis mercatoriis cortex plerumque 
ín tesselas quadrangulares scissus occurrit. 

Sectione transversa microscopio examinata stratum subero
sum conflatum esse videtur e cellulis · planis, leptodermicis, 
suberosis rubeo-fuscis. Contextura cellularum corticis primarii est 

· parenchyma leptoderme conlinens roseolas calcii oxalici, in quo 
parenchymale brachy-sclereidarum catervae sunt insertae; quas 
posterius memoravimus medium corticis primarii versus mixta 
cum fasciculis libri efficiunt orbem mechanicum clausum, cuius in 
ambitu passim catervae sclereidarum atque lasciculi libri repe
riuntur. Radii medullares corlicis secundarii suni monostichi 
- aut ummum distichi; in phloemate fasciculi fibrarum tabulata 
cum parenchymate pusillo-cellulari strata tangentialiter alter
nanlia efficiunt. ln cellulis parenchymaticis roseolae calcii oxalici 
aflatim proveniunt. fasciculos libri circumdant fibrae loculatae 
quarum in loculis crystalli singulae cernuntur. Brachy-sclereidarum 
catervae etiam in cortice secundario occurrunt, at granula amyli 
omnino desunt. ln cellulis parenchymaticis reperitur massa 
amorpha, per solutionem ferri sesquichlorati colorem atro-caeru
leum ducens. 

Quillajae cortex. 

Quillaja saponaria Mol ina (R.osaceae) est arbor semper-virens, 
in Chile el Peru domestica, cuius cortex ex trunco rhytidomate, 
item primario immo et secundario cortice orbatus, praebet mercem. 
frusta corticis sunt plana, vel inlerdum modice declinata, !ere 
10 cm. lata, 5-10 mm. crassa, aliquot decimetra usque ad metrum 

•• 
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1 longa; longitudinem versus fibrata, rigida, coloris subluteo~albi, 
aut fortuito extrinsecus propter residua corticis primarii non 
prorsus deglupti lucida, vel subrubiginoso-fusce maculata, intus 
albida; quorum fracturiJ. assulata, superficies vero propter cry
stallos pusillas nitidas micans apparet. 

Sectionem transversam oculis vel ine1 mibus spectantes 
reperimus phloema in campos quadrangulatos divisum. Scrutando 
ope microscopii offerunt se in sectionibus transversis radii 
medullae 4-6 ordinum ex cortice secundario. ln radiis phloe
matis occurrunt fibrae tibri pachydermicae, vixque stratosae, quae 
in fasciculis per totam radii latitudinem decurrentibus obveniunt; 
hi fasciculi in tangentis formam mutantur parenchymate lepto
dermico, et stratis phloematis mollis, quae conflata sunt e tubulis 
cribrosis. ln sectione longitudinali fasciculos librorum, qui nodosi 
apparent, comitantur sclereida fib.raeque loculatae, in posterioribus 
etiam prismata crystallina calcii oxalici apparent. 

Extractum corticis aquosum quodsi quassaveris valde spumat, 
spumamque diu servat. 

Odor corticis est debilis, sapor amarus, pulvis vero, si 
suxeris, vehemens sternutamentum movet, inspiratus autem tussim 
concitat. 

Ratanhiae radix. 

ln declivibus et arenosis montibus Peru et Boliviae cre
scentis fruticeti, cui nomen Krameria triandra Ruiz et Pavon 
(Legumitzosae) radices offerunt mercem. E corpore radicis, quod 
nonnunquam est pugillare atque multiceps, rami proveniunt longi, 
lignosi, ponderosi, tenaces, vixque flexibiles, sinuantes, terete~, 

crassitudinis fere digiti, peridermate atro-fusco-rubeo, sat lev1, 
sed compluribus locis squamante, aut transverse rimato teguntur. 
Cortex est rufidus, xylematis alburnum lucidum, vix tinctum, cum 
duramen colore est fusco-rufeo. Moles crassitudinis xylema efficit, 
quod 5-6-es crassius est parte corticali, et in sectione tra_n~

versa aeque radiatum apparet. Medulla abest. Fractura cortic1s 
est fibrosa. Sapo acerbus, adstringens. 

Si microscopio examinatur, continuo post periderma crassum, 
quod copiosum habet pigmentum fuscum, sequitur cortex secun-
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darius, quoniam primarius exutus est. ln cortice secundario sunt 
radii' medullares monostichi, sed extrorsum incrassati, phloema 
longum manipulos efficit minores, inter quos fibrae crystallinae 
apparent, quarum loculi singulas crystallos, vel granula arenae 
crystallinae claudunt. Molem xylematis fibrae tracheidae longae, 
incrassatam membranam habentes, paululum punctatae efficiunt, 
intra quas vasa brevimetita, areolato punctata, lacunas amplas 
ferentia inserta sunt ita, ut vasa, quae posterius memorata sunt, 
transverse secta circulos reddant sat regulares; vasa saepe 
circumdant cellulae leptodermes xyloparenchymatis, praeterea direc
tionem transversam petentes ordines parenchymatis apparent, 
quae progredientes ex radio medullari altero in alterum, metiuntur 
xylema efficiendo formam quadrangularem. 

Elementa parenchymatis ubicunque praestant granula amyli, 
pusilla, simplicia. 

Radix praebeat saltem 9°/, extracti aquosi, extractum vere 
spirituosum (1: 10) permixtum cum solutione plumbi acetici 
praecipitatum rubeum, non caeruleum depona t, hocque praecipitato 
filtrato, sit filtratum coloris manifeste rubei et non decolor. 

Resina elastica. 
Para-Kautsc!mk. 

Arborum apud amnem Amazon et fluviorum qui influunt 
domesticarum, alibique cultarum succus lacteus, coagulatus; prae
cipue ex Heveaceis, imprimis ex Hevea Brasilensi Miiller A1:g-. 
(Euphorbiaceae) emanans. 

Sunt laminae subluteae, vel subrubeo-fuscae, insipidae, pecu
liariter fumum olentes, e!asticae et extensibiles, leviores aqua. 
Massa in aqua fervida mollescit quidem, sed non fit viscosa. 
Ch!oroformio, .benzino ac aethere petrolei prius intumescit, deinde 
paene tata solvitur. Spiritu solvi non potest. 

Resina elastica depurata saltem 85°/, cautschuk puri con
tineat, quod ratione tali statuendum est: 

Resinae elasticae gramma o·s subtiliter comminuens solvito 
in cucurbita Erlenmeyeriana, quae epistomeo munita est, cum centi
metris cubicis 25 aetheris petrolei, saepiusque quassato. Elapsis 
horis 12 filtrato soluta in infundibulo obtecto per gossypium 
vitreum in cucurbitam prius pensatam. Lavato deinde cucurbitam 
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t Ionaa; Iongitudinem versus fibrata, rigida, coloris subluteo-albi, 
aut f~rtuito extrinsecus propter residua corticis primarii non 
prorsus deglupti lucida, vel subrubiginoso-fusce maculata, intus 
albida; ·quorum fractura assulata, superficies vero propter cry
stallos pusillas nitidas mi;ans apparet. 

Sectionem transversam oculis vel ine1 mibus spectantes 
reperimus phloema in campos quadrangulatos divisum. Scrutando 
ope microscopii offerunt se in sectionibus transversis radii 
medullae 4-6 ordinum ex cortice secundario. ln radiis phloe
matis occurrunt fibrae libri pachydermicae, vixque stratosae, quae 
in fasciculis per totam radii latitudinem decurrentibus obveniunt; 
hi fasciculi in tangentis formam mutantur parenchymate lepto
dermico, et stratis phloematis mollis, quae coqflata sunt e tubulis 
cribrosis. ln sectione longitudinali fasciculos librorum, qui nodosi 
apparent, comitantur sclereida fibraeque loculatae, in posterioribus 
etiam prismata crystallina calcii oxalici apparent. 

Extractum corticis aquosum quodsi quassaveris valde spumat, 
spumamque diu servat. 

Odor corticis est debilis, sapor amarus, pulvis vero, si 
suxeris, vehemens sternutamentum movet, inspiratus autem tussim 
concitat. 

Ratanhiae radix. 

ln declivibus et arenosis montibus Peru et Boliviae cre
scentis fruticeti, cui nomen Krameria triandra Raiz et Pavon 
(Legaminosae} radices offerunt mercem. E corpore radicis, quod 
nonnunquam est pugillare atque multiceps, rami proveniunt langi, 
lignosi, ponderosi, tenaces, vixque flexibiles, sinuantes, terete~, 

crassitudinis fere digiti, peridermate atro-fusco-rubeo, sat lev1, 
sed compluribus Iocis squamante, aut transverse rimato teguntur. 
Cortex est rufidus, xylematis alburnum lucidum, vix tinctum, cum 
duramen colore est fusco-rufeo. Moles crassitudinis xylema efficit, 
quod 5-6-es crassius est parte corticali, el ín sectione tra_n~
versa aeque radiatum apparet. Medulla abest. fractura corl!c1s 
est fibrosa. Sapo acerbus, adstringens. 

Si microscopio examinatur, continuo post periderma crassum, 
quod copiosum habet pigmentum fuscum, sequitur cortex secun-
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darius, quoniam primarius exutus est. ln cortice secundario sunt 
radii medullares monostichi, sed extrorsum incrassatí, phloema 
longum manipulos efficit minores, inter quos fibrae crystallinae 
apparent, quarum loculi singulas crystallos, vel granula arenae 
crystallinae claudunt. Molem xylematis fibrae tracheidae lonaae "' , incrassatam membranam habentes, paululum punctatae efficiunt, 
intra quas vasa brevimetita, areolato punctata, lacunas amplas 
ferentia inserta sunt ita, ut vasa, quae posterius memorata sunt 

' transverse secta circulos reddant sat regulares; vasa saepe 
circumdant cellulae leptodermes xyloparenchymatis, praeterea direc
tionem transversam petentes ordines parenchymatis apparent, 
quae progredientes ex radio medullari altero in alterum, metiuntur 
xylema efficiendo formam quadrangularem. 

Elementa parenchymatis ubicunque praestant granula amyli, 
pusilla, simplicia. 

Radix praebeat saltem 9% extracti aquosi, extractum vere 
spirituosum {! : 10) permixtum cum solutione plumbi acetici 
praecipitatum rubeum, non caeruleum deponat, hocque praecipitato 
filtrato, sit filtratum co!oris manifeste rubei et non decolor. 

Resina elastica. 
Para-!(aatschuk. 

Arborum apud amnem Amazon et fluviorum qui influunt 
domesticarum, alibique cultarum succus lacteus, coagulatus; prae
cipue ex Heveaceis, imprimis ex Hevea Brasilensi Müller Arg. 
(Eaphorbiaceae) emanans. 

Sunt laminae subluteae, vel subrubeo-fuscae, insipidae, pecu
liariter fumum olentes, elasticae et extensibiies, leviores aqua. 
Massa in aqua fervida mollescit quidem, sed non fit viscosa. 
Chloroformio, .benzino ac aethere petrolei prius intumescit, deinde 
paene tata solvitur. Spiritu solvi non potest. 

Resina elastica depurata saltem 85'/o cautschuk puri con
tineat, quod ratione tali statuendum est: 

Resinae elasticae gramma 0·5 subti!iter comminuens solvito 
in cucurbita Erlenmeyeriana, quae epistomeo munita est, cum centi
metris cubicis 25 aetheris petrolei, saepiusque quassato. Elapsis 
haris 12 filtrato soluta in infundibulo obtecto per gossypium 
vitreum in cucurbitam prius pensatam. Lavato deinde cucurbitam 
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filtrumque ternis vicibus 5-5 centimetris cubicis aetheris petrolei, 
deinceps quassans affundito solutioni filtratae 40-45 centimetfa 
cubica alcoholis absoluti. Decanthans liquorem de -praecipitato 
conglomerato, lavabis cucurbitam centimetris .cubicis 5 alcoftolis 
absoluti, sique liquor tatus de praecipitato delabitur, siccabis hoc 
una cum cucurbita in balneo mariae, dum pondus constans 
efficiatur. Poncius cautschuk puri esto grarrtmatis 0·42-0'43. 

Luce tutum servetur in vasculo probe obturato, !oco gelido 
e! sicco. 

+· Resina Jalapae. 

Rp. Pulveris tuberum jalapae 
grammata quingenta . . . . 500 

Percolatorio imposita exhaurito lege artis cum 
Spiritu concentrato. 

Extractum spirituosum evaporato balneo aquae, dum effi
ciatur pondus 

grammatum ducentorum . . . . 200 
atque recremento etiamtum fervido superfundito 
Aquae bullientis 

grammata mille . . . . . . . . 100 
Quodsi resina concreverit liquorem, qui supererit, 

defunde et residuum iterum repleto 
Aquae bullientis 

grammatibus quingentis . . . . . . 500 
Iterato rationem hanc aliquoties grammatibus 500-500 
aquae bullientis, resinam t::>ties provide movens, dum aqua 
ad lavandum adhibita defusa, prorsus limpida evadat. 

Resinam mollem extendito in stratum tenue, tepideque siccato. 
Resina sicca contundatur. 
Sunt frustula flavido-fusca, odore peculiari non ingrato, 

sapore admodum amaro, facile in pulverem friabilia; superficies 
eorum est nitida, margo fracturae semipellucida. Spiritu paene 
prorsus solvuntur, sed aethere, benzolo, chloroformio ac oleo 
terebinthinae tantum modice, aqua autem omnino solvi non 
possunt. 

Resinae jalappae gramma 1 contritum cum centimetris 
cubicis 10 aquae tepentis aqua ne co!oretur flava. 

',,, ';%> 
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Quodsi resinae ialappae gramma 1 humectaveris in cucur
bita exacte clausa per horas 6 cum grammatibus 10 aetheris 
interdum saepius quassando, deinceps liquorem aethereum in 
cucurbitam alteram prius pensatam filtraveris, residuo ternis 
vicibus lavato aetheris centimetris cubicis quinis (5-5), resi
duum, quod ex solutionibus iunctis post evaporationem, supererit, 
siccatum gradu 100-mo, ut pondus constans evadat, hoc residuum 
ne sit plus 0·1 grammate. Recrementum tale non solvitur liquore 
ammoniae 10"/0-arum ne calefactum quidem. 

Residuum aethere insolubile atque balneo aquae exsiccatum 
si infuderis grammatibus 5 liquoris ammoniae 10%-arum, dein
ceps cortice cucurbitae obligato, cucurbitam, in loco frigido 
posueris, id quod supererit prorsus solvetur. Solutio limpida 
nec aqua diluta, nec si iam diluta exstiterit acido acetico saturata 
ilico turbatur. 

Solutio grammatis 0·02 resinae jalappae centimetris cubicis 
2 acidi acetici parata per guttam 1 acidi sulfurici concentrati nec 
rosea, nec squalide-viridis fiat, ut plurimum colore pallide-flavo 
tingatur. 

Servetur provide in vasculo probe obturato. 

Resina Pini Burgundica. 
Resina Püzi depurata. 

Variae species generis pini, praesertim Pinus Pinaster Sol. 
(Pinaceae), exsudant terebinthinam, guae oleo terebinthinae per 
destillationem orbata, offert resinam; haec ope I(quationis in 
aqua fervida, deinceps ope colationis per pannum mundatur. 
Sunt frustula coloris pallide flavi, vel pallide fusci, opaci, in 
marginibus vero semi-pellucidi, fracturae nitidae, sub digitis mol
lescentia, gradu caloris 100° prorsus liquentia, quae leniter 
ierebinthinam olent, ac spiritu omnino solubilia st.nt. 

' R . -i- esorcmum. 
M etnd ihydro.1ylbenzol11m. 

C,H,(OH), (1,3) = 110·0. 

Crystalli parvae decolores, vel paululum subrubeo-flavae. 
Odore sunt maxime debi!i, sapore peculiari, subdulce-pungenti. 
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Praeparatum liquescit gradu caloris 100°-111 °. Circiter parte 
pensata 1 aquae spiritus, glycerini, aut aetheris solvi potest; 
chloroformio modice solvitur. <') 

Solutio eius aquosa (1 : 20) addita solutione ferri sesqui
chlorati, fit coloris atro-violacei; e solutione argenti nitrid ammo
niata secernit argentum metallicum. 

Solutio facta e grammate 1 resorcini ac centimetris cubicis 
10 aquae sit prorsus decolor, diaphana, reactionisque neutrius, 
summum paululum acidae. Experimentum praeparati gradu caloris 
100-mo siccati, temperie gradu 110° minore ne liquescat. 

Aestuatum in lamina platinea nullo residuo remanente 
deflagret. 

Servato provide in lagoena coloris atri. 
Doses maximae singulae gramma 0·5. 
Dosis maxima in diem grammata 5·0. 

Rhei rhizoma. 

Adhibetur in interiore Asia, praecipue montibus Chinae 
septemtrionali-occidentalis domesticarum specierum Rhei, prae
cipue Rhei palmati L. el Rhei oi!icinalis Baillo11 (Po!ygo11aceae) 
rhizoma decorticatum et siccatum, aut integrum, aut in partes 
maiores dissectum. frusta sunt pulvere subflavo obducta, dura, 
ponderosa, saporis amari, adstringentis, odoris insigniter noti. 
forma frustorum est cylindrata, convexo-plana, aut conica interdum 
rotunda. Sunt haec frusta pugillaria, vel saepius pugno maiora, 
crebro perforata; eorum fractura inaequalis, aspera, in superficie 
subalbo apparet colore aurantiaco-flavo, rutilo aut rubido-fusco 
marmoris · instar striata. Structura rhizomatis est primo spatio, 
prope ad circuitum cambii quod superest, radiata, inde introrsum 
quasi marmorata, tum stria stellularum formas exhibentium foco· 
rum sequitur, qui radiatim suni designati. Hi nihil aliud suni, 
quam cambio anulato et parte centrali cribroso praediti fasciculi 
vasorum apertorum. ln medio rhizomate partim hi foci, partim 
marmoratio incomposita apparet. 

Structuram microscopio investigantes in cellulis parenchy
matis et granulas amyli, et roseolas griseas maiores calcii oxalici, 
tum glebas subflavas reperimus, quae addito kalio hydrooxydato 
colore rubeo solvuntur, ferro autem sesquichlorato colorem 

' 
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caeruleum, vel fusco-olivaceum induentes. O!ebis posterioribus 
inprimis parenchyma radiorum medullariorum est uber. Vasa 
sunt scalatim, vel anulato-reticulate incrassata. 

Pulvis rhizomatis rosus inter dentes crepat, salivaque colore 
flavo induitur. Solutione kalii hydroxydati in rubrum tingitur. 
Rhizoma contusum, siquidem partibus aequalibus aquae, et 
spiritus mixtis, immo vel aqua pura extraxeris, praebeat 35'/, 
saltem extracti sicci. 

Neque id, quod in Europa oritur, neque vetustum, cariosum, 
spongiosum vel mucidum rhizoma praesto tibi sit. frusta ex 
Europa oriunda ex focis quos supra memoravimus, deficien
tibus agnoscuntur. 

Roob Juniperi. 

Rp.: Galbularum Juniperi contusarum 
grammata quingenta 500 

Aquae destillatae fervidae 
grammata duo milia 2000 

Elapsis horis 12 interdum saepius agitata exprimito 
sub prelo atque liquorem per sedimentationem emun
datum colato, deinceps evaporato balneo aquae, dum 
fial spissitudinis syrupi, 

addens, 

singulis partibus pensatis tribus liquoris spissi: 
Pulveris sacchari (V.) 

partem pensatam unam . . . . 
Exacte misceantur. 

Roob iuniperi est strato tenui coloris subrubeo-fusci, saporis 
prius dulcis, posterius oleo juniperi similis et subacerbi. Aqua 
turbide so!vitur. 

Tentamen praeparati, quod est grammatum 3 in pyxide sic
catoria gradu caloris 100-o siccatum, dum sic pondus constans 
saltem gramma 1 ·8 residui praebeat. · 

fortuitae inquinationes metallicae examinentur aeque, ac de 
extractis scriptum reperies. 

1 
Servetur in vasis minoribus pasteurisatum, charta membra

nacea obligatis. 
Quotannis renovato. 
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~f~ Sabinae frondes. 
Roob Sambuci. Summitates Sabitzae. 

Rp.: Fructuum Sambuci maturo~um 
grammata mil'e. . . . . . . 1000 

Coquito balneo aquae in patina metallica nigellata, 
vel porcellanea in pultem. Exprimito, ac per sedi
mentationem emundatum liquorem colato, porro 
evaporans balneo aquae, dum fial constitutionis ex-
tracti subspissi, deinceps addito · ' , 

singulis partibus pensatis novem liquoris spissati 
Pulveris sacchari (V.) 

partem pensatam unam . . . . . 
Exacte misceantur. 

Roob sambuci recens est coloris caeruleo-rubri, post ali
quantum subfusco rubei, saporis dulcis et aciduli. Aquae paene 
totus solvitur. 

Experimentum praeparati grammatum trium in pyxide sic
catoria siccatum gradu caloris 100 ad pondus constans, saltem 
gramma 1 ·s residui praebeat. 

fortuitae inquinationes metallicae statuendae sunt, ut in 
capitulo de extractis praescriptum invenies. 

Servato pasteurisatum in vasis minoribus charta membra
nacea obligatis. 

Quotannis renovetur. 

Rosmarini folia. 
Fo!ia Ant!zos. 

frutex perennis sempervirens, Europae australis familiaris, 
apud nos quoque cultus, cui nomen : Rosmarinus officinalis L. (La
biatae). Huius folia 2-3 cm. longa, 2-3 mm. lata, margine re
voluto sed integerrimo, sessilia, linearia-subacerosa, obtusa, rigida, 
superne nitida, griseo viridia, infra albicanter vel griseo tomen
tosa, odoris peculiaris haud inamoeni, saporis pungentis et amari 
offerunt mercem. Microscopio scrutantes affatim reperimus, prae
sertim in aversa superficie foliorum, sub margine revoluto, item el 
pilos ramosos, et glandulas pilosas quae oleum aethereum continenL 

. Juniperus Sabin~ L. (Ptizacea~) est frutex in subalpinis regi
ombus Europ~e med1ae et australis domesticus, in hortis quoque 
productus, cuius ramorum tenerorum summitates, frustuli grave
olentes, sapore pungenti amaro, 2-3 cm. langi, 1--2 mm. crassi, 
offerunt mercem. Singula folia, nunc ordinibus quaternariis in 
ramulum imbricis instar incumbentia, nunc mutuo remotius di
stantia, sunt pusilla, squamaeformia, arta, obtuse ovalia, vel rhom
boidea,coriacea, etin dorso medio per glandulam oleifera immersam, 
quae longitudinem versus decurrit, notata. Sectionem foliorum 
transversam microscopio scrutantes reperimus sub epidermide 
parvocellulari, et stomatibus patulis praedito, congruenter cum 
dorso foliorum, locum tenere hypoderma e fibris phloematis 
conflatum. ln glandula ipsa guttula olei flavi etiamtum plerumque 
manifesto cernitur. 

Provide servato. Quotannis· renovato. Noli confundere cum 
summitatibus Juniperi Virginianae L., quae est odore debiliore 
ramulis patulis,-foliis aculeatis, glandulasque oleiferas ovales, immo 
rotundas habet. 

Doses maximae singulae gramma 1 ·o. 
Dosis maxima in diem grammata 2·0. 

~~ Saccharinum. 
A ci d um anlzy dro-o rf Jz o s u !f ami ll o b en z o i mm. 

CH,= ~8, = NH = 183"1. 

Pulvis albus, crystallinus, inodorus, saporis quam dulcis
simi. liquescit gradu cáloris 235·5-o. Solvitur !ere in partibus 
pensatis 300 aquae frigidae, parlibus 30 fervidae, ac partibus 100 
.aetheris. Solutio eius reactionis est neutrius. 

Quodsi saccharini gramma 0·01 solveris aquae centimetris 
cubicis 100, solutio haec etiam valde debilis est sapore mire 
dulci. 

Saccharini tantum, quantum mucro cultri capit, permixtum 
acidi sulfurici concentrati centimetro cubico 1 in tubulo explo
ratorio si calefeceris aqua fervida, solutio decolor, aut ut plurimum 
modice subflava oriatur. 
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Saccharini sicci gramma 0·366 .ingestum in cucurbitam mi
norem, paululum si calefeceris aquae destillatae centimetris cu
bícis 20, solutisque deínceps addíderis aliquot solutionis .phenol
phtaleini spirituosae, postea vero latici instillaveris liquods natrii 
hydroxydati decinormalis, cui acidum carbonicum abest; reagentis 
huius 19·6-20 centimetra cubica sunt consumenda, dum liquor 
colore constanter rubeo induatur. 

Aestuatum in lamina platinea fere sine recremento conburatur, 
Provide servato. 

Saccharum. 

Saccharosum depurgatum e succo Betae vulgaris L. (varietas 
alba) productum, quod etiam saccharum pileiforme, vulgo raffinade 
nuncupatur. Partes ponderatae 2 sacchari solvuntur nulla residuo 
remanente parte pensata 1 aquae. Solutio esto pura, perlucida, 
decolor atque inodora, reactionis neutrius, quae cum spiritu misceri 
potest, nec turbabitur. Solutionis eius ad 5°/0 redactae tentamen 
alterum argento nitrico, aut potius ammonio_ oxalico soluto et 
baryo nitrico soluto vix ita turbabitur, ut perei pi possit; alterum 
vero tentamen per aquam hydrosulfuratam haud mutetur. 

Oramma semis sacchari combusti residuum quod ponderari 
potest ne praebeat. 

Saccharum pulveratum a mercatoribus emptum noli ad· 
hibere. 

Saccharum lactis. 
Est lactosum, quod conficitur ex sero lactis vaccinae. 
Pulvis crystallinus, subdulcis, inodorus, candidus, qui par

tibus 7 pensatis aquae !rigidae et 1 parte fervidae solvitur. So
lutio eius permixta aliquot guttis natrii hydrooxydati soluti quin
quies normalis, simulque calefacta, colorem induit rubeo-!uscum, 
admixtis vero nonnullis guttis cupri _sul!urici soluti (1: 10) prae· 
cipitatum offert coloris ru!idi. 

Solutio sacchari lactis (1: 101 sit reactionis neutrius, !erve· 
facta rursurque re!rigerata solutio, vero adiectis singulis-binisve 
guttis kalii iodati soluti cum iodo nequaquam induat colorem 
caeruleum. Quassato ad semihoram grammata 3 sacchari lactis 
in cucurbita obstructa cum centimetris cubicis 30 spiritus diluti 
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deinceps !iltrato liquorem per chartam et !ac ut evaporet filtrati 
portio complexa centimetra cubica 25, dum siccum fial. Poncius 
residui ad pondus constans exsiccati ne plus, quam gramma 0·1 
efficiat. 

Sacchari Jactis gramma 0·25 conbustum, haud praebeat re· 
siduum ponderabile. 

Sal Carolinum factitium. 
Sal thermaram Carolbzarum arte-jactum. 

Rp.: Natrii sulfurici dilapsi (V.) 
grammata ducenta et viginti 220 

Kalii sulfurici (V.) 
grammata decem. . . 1 O 

Natrii chlorati (V.) 
grammata nonaginta .. 90 

et 
Natrii hydrocarbonici (V.) 

grammata centum et. octoginta . ·. . 180 
Cribrans misceto. 
Servato in vase rite clauso. 

Salep tubera. 
Complurium Orchidearum (Orc!lidaceaej in Europa et Asia 

minore crescentium tubera nova, quae, dum florent, effodiuntur, 
deinceps aqua fervida tractata siccantur. Sunt tubera rotunda, vel 
ovata, rarius digitata, 1-4 cm. longa, 0·2-3 cm. crassa, semi· 
pellucida, ponderosa, dura, cornea, irrigulariter sulcata, item el 
scrobiculata, aspera, modo rarius levia, squalide alba, vel flavide 
grisea, inodora, saporis mucilaginosi. Microscopio examinatis tu· 
beribus eminent cellulae magnae mucinum !erentes, in mucilagine 
utriculorum inserti sunt raphides calcii oxalici; cellulae hae grandes 
circumdatae sunt minoribus, quae postquam tubera aqua fer
vente per!usa sunt, ex amylo concretum gluten glebi!orme conti· 
nent. Addita solutione iodi mucinum colore fusco, amylum vero 
caeruleo tingitur. Tuberum pulveratórum pars 1 partibus 50 aquae 
ferve!acta gallertam o!!ert. 
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~f- Salolum. 
[>henolum salicylicum. 

c,,H, = ggo (C"H,) (1,2) = 214'1. 

Pulvis albus, crystallinus. Odore est paululum fragranti, sa
poreque aromatico. Aqua vix solvitur; partibus 10 spiritus, item 
et partibus 0·3 aetheris solubilis. 

Praeparatum hoc liquore natrii hydrooxydati coctum, solu
taque refrigerata el acidula facta si fuerint acido hyctrochlorico, 
e latice phenolum olente secernitur acidum salicylicum in modum 
praecipitati crystallinei. 

Praeparatum aqua saepius conquassatum filtratum praebeat 
reactionis neutrius, quod neque dilutis solutionibus ferri sesqui
chlorati, neque argenti nitrid, neque baryi nitrici mutetur. Prae
paratum siccum gradu caloris 41-42 liquescere oportet. 

Aestuatum in lamina platinea sine residuo deflagret. 
Provide servato. 

Doses maximae singulae gramma l ·5. 
Dosis maxima in diem grammata 5·0. 

Salviae folia. 

Salvia o!!icinalis l. (Labiatae) est planta perennis, apud nos 
quoque culta, cuius folia longe petiolata 5-10 cm. longa, lance
olata vel oblonge-ovata offerunt mercem. Folia sunt plerumque 
acuta, interdum obtusa in basi coarctata el rotundata, item cordi
secta, in margine subtiliter crenulata, in pagina rugata, reticulatim 
nervata, in superficie superna nonnunquam glabra, sed saepius 
albicanter aut griseo-tomentosa, infra autem semper valde tomen
tosa. Trichosin microscopio investigantes reperimus pilos, modo 
monocellulares el arcuatos, modo polycellulares et articulatos, 
sed simplices, pachydermes el longos esse, inter quos velut la
tentes exigui pili capitati atque labiatarum genuini pili glandulosi 
proveniunt. Sub epidermide superna stratum paliforme distichum 
occurrit. 

Octor foliorum est amoenus, sapor vero amarus, aromaticus. 

í 
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Sambuci flores. 

Sambucus nigra l. (Caprifoliaceae) est frutex per totam 
Europam propagatus, cuius cymae, cum florere incipit, lectae 

. siccantur. 
lnflorescentia est cyma composita, plerumque quinis (5-5) 

ramis instructa. Flores copiosissimi breviter tubulati, pusilli albide
flavi, glabri sunt !ere cm. 5 diametrum habentes. Oermen semisu
perum depressum fert stigmata binodosa aut trinodosa; sepala 
5 suni minima, angulosa, alternantia cum petalis ovalibus 5, 
antherae etiam sunt numero 5. Octor florum genuinus sat amoenus, 
sapor vero mucilaginosus aromaticus. 

Santoninum. 
Acidum anl(vdrosanto11i11hw11. 

C1,H 10ü, = 246·1. 

Lamello-crystalli nitidae, decolores, luci expositae flavescunt. 
Liquescunt gradu 170-o. Circiter partibus pensatis 5000 aquae 
frigidae, ac partibus 250 fervidae, item 45 partibus spiriius frigidi, 
partibus 3 bullientis, partibus 75 aetheris et partibus 4 chloro
formii solvi possunt. 

Acidi sulfurici concentrati aliquot centimetra cubica si di
lueris tantadem copia aquae, et in mixtura refrigerata solveris 
nonnulla centigrammata santonlni, deinceps solutis instillaveris 
guttam 1 solutionis ferri sesquichlorati, liquor calefactus induet 
colorem laete caeruleum. 

Praeparatum acido sulfurico concentrato, vel acido nitrico 
concentrato humectatum ilico ne coloretur. Oramma 0·25 santonini 
in pulverem subtilem contriti saepius si conquassaveris aquae 
fervidae centimetris cubicis 5 el acidi acetici guttis 5, deinceps 
semihora peracta liquorem refrigeratum filtraveris, latex solutione 
acidi tannici vel kalii bichromici ne mutetur. 

Aestuatum in lamina platinea sine residuo deflagret. 
Provide servato in tenebris. 

Doses maximae singulae gram1na 0·1. 
Dosis maxin1a in diem gramma 0·3. 
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Sapo durus. 
Rp: Axungiae porcinae liquatae 

grammata quingenta . . . . . 
Colatae in patinam porcelianeam · ampliorem, 
belem nigellatum addito 

Spiritus concentrati 

aut le-

grammata centum et quinquaginta. . 
atque lixiviam fervidam ex : 
Natrii hydroxydati 

grammatibus centum. . . . 
item 
Aquae destillatae 

500 

150 

100 

grammatibus ducentis . . . . . 200 
ex tempore paratam. 
Mixta provide calefiant balneo aquae et assidue agi
tata usque ad saponificationem, deinceps addito sa
poni 

Aquae destillatae fervidae 
grammata octingenta. . . . . . . . 800 

iterumque calefiant tamdiu, dum parvum experimentum 
saponis aqua destillata fervida totum atque Jimpidum 
solvatur. Quodsi e sapone sic examinato guttulae 
olei secernantur, adclito mixturae carptim, sicut opus 
est, lixiviae tantum, ut axungia non saponificata 
prorsus desit. 

Nunc infundito mixturae solutionem 
Salis culinaris 

grammatibus centum et viginti 125 
Natrii carbonici crystallisati 

grammatibus quindecim 15 
atque 
Aquae destillatae fervidae 

grammatibus quadringentis . . . . . 400 
paratam et charta filtratam, mixtaquesint in balneo aquae, 

dum sapo merus in superficie liquoris condensetur 
in placentam cohaerentem, deinde seponito vas ob
tectum in Jocum semigeliclum. Postridie lixivia effusa, 
eximito placentam saponis duram e vase, atque una 

vice aqua destillata Iavatam, atque Iinteo obductam 
exprimito fortiter. Scindito nunc saponem in segmenta 
tenuia, siccatoque gradu fere 300-o caloris. 
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Sunt segmenta alba, aut paululum flavescentia alba, odoris 
proprii. Aqua fervida atque spiritu tepido mere ac prorsus sol
vuntur. Solutio saponis aquosa {1 : 10) addita gutta 1 solutionis 
phenolphtaleini spirituosae ne sit rubea, et si solutionem ca!idam 
refrigeravris, abeat in gallertam, quae temperie solita non Jiquescit. 
Solutio eiusdem aquosa {1 : 20) aqua hydrosulfurata ne mutetur 

Noli adhibere saponem, cuius odor valde rancidus est. 
Servato siccum in vasculo probe offulto. 

Sapo kalinus. 
Rp.: Kalii hydroxydati 

gra1nmata septuaginta 
Solvito in patina patula balneo aquae 
Aquae destillatae 

grammatibus centum 
Jixiviae portionibus factis addito 
Olei Sesami 

et quadraginta 

70 

140 

grammata trecenta et quinquaginta. 350 
Si sapo fieri coeperat affundito mixturae 
Spiritus concentrati 

grammata centum . . . . . . . . . 100 
Assidue agitans caleface, dum experimentum e vase 
exemptum aqua fervida prorsus solvatur, et in solu-
tione guttulae olei non appareant. 

Saponem paratum evaporato, ut sit ponderis 
grammatum quingentorum . . . 500 

Sapo prius albus, postea flavescens, semipelucidus, consti
tutionis unguinosae est. Aqua fervida, aut spiritu caliclo prorsus 
solubilis. 

Saponis kalini grammata 5 soluta spiritus grammatibus 20, 
atque permixta acidi hydrochlorici decinormalis centimetris cu
bicis J ·5, adiecta gutta 1 solutionis phenolphtaleini spirituosae, 
ne reddantur rubea. 

Solvito saponis kalini grammata 5 calefaciens in Iagoena 
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medicamentaria, cuius volumen sít centimetrorum cubicorum 150 
ope aq~ae d~s.tillatae grammatibus ·i5. Solutis addito, quas'. 
sat~s pn~s, ~c1d1 hydrochlorici diluti centimetra cubica 5, postea 
·s~lts ~ultnans grammata 15. Ponito lag0enam li1 aqua fervida, el 
s1 acida oleosa concreverint in stratum limpidum, perlucidum 
superficie liquoris natentem, lagoena removeatur. Latici refrigerat~ . 
mensurentur centimetra cubica 50 aetheris, tum obturatam la
goenam aliquotis conquassato. Peractis horae sexagesimis 10 
~ensurato. liquoris huius aetherei centimetra cubica 25 in patella~ 
v1t~eam pnus pensatam, aetherem leniter calefaciens, evaporato 
restduumque siccato calore balnei aquae, dum pondus constans 
.efficiatur. Pondus recrementi huius sít saltem gramma l ·5. 

Saponem odoris valde rancidi aut siccatum noli adhibere. 
Servetur ín vasculo vitreo, cuius os patulum epistomeo vi

ireo munitum sít. 

Sapo kalinus venalis. 

Est :apo colore flavid?, aut atro-fusco, semipellucidus, mollis, 
tact~ lubncosus. Aqua fervtda item et spiritu tepido paene prorsus 
solv1 potest. 

Tentamen saponis kalini venalis, quod pondere est uram
matibus 5, ~eq.ue sí temptaveris, ac de sapone kalino praescri7Jtum. 
pondus restdut ad pondus constans siccati, sít grammatis saltem 1 ·2, 

Saponem tenacem odore foedo adhibere noli. 
Hic sapo tunc tantum dispensandus est, si medicus certo: 

«Saponem kalinum venalem' ordinaverit. 

Sapo medicinalis. 
Rp.: Olei Sesami 

eius 

gra1n1nata quingenta . . . . . . . . 500 
Parato saponem pari modo, ut in capitulo de sapone 

duro praeceptum reperies. 

Frustula alba aut modice flavida, odoris proprii. Proprietates 
ita examinandae sunt, ut saponis duri. 
Noli uti sapone, cuius odor admodu111 rancidus est. 
Siccum servato in vasculo probe clauso. 
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Sarsaparillae radix. 

Radices secundariae perlongae, siccatae, quas offerunt non 
satis notae species Smilacis (Liliaceae) Americae centralis ín com
mercio sub nomine: de Honduras provenientes, atque in Hon
<luras, Guatemala et Nicaragua collectae. 

Radices adventitiae rhizomate privatae occurrunt scissae atque 
in fasciculos ligatae longitudine brachii. Frustula 3-5 cm. crassa, 
ad summum crassitudine calami, sunt cylindrata, per longitu
dinem, sed non alte sulcata, extrinsecus griseo-fusca, intus alba, 
sapöre mucilaginoso, postea acri. 

ln sectione transversa offert se cortex velut 1 mm. crassus, 
·cuius paienchyma microscopio examinatum amylum et raphides 
·exhibet. Anulus flavidus mestomatum circumdasn medullam 
.amplam extrinsecus terminatur endodermide, quae conflata est e 
serie una cellularum flavescentium, quadrangulatorum, aequaliter 
incrassatarun1. ln anulo 1nestomatum vasorun1 apparent fasciculi 
tubuloru111 cribriformium, qui transverse secti ovales se exhibent, 
item vasa cum vacuolis amplis, numerosaeque fibrae libriformes 
occurnmt. Medulla parenchymatis abundans est copiosis granulis 
.amyli compositis. 

Scillae bulbus. 

Urginea maritima L. Baker, vel Scílla maritima L. (Lifiaceae) 
est planta perennis, per regna Europae mediterraneae frequens, 
cuius bulbus pugillaris, vel amplitudinis capitis humani rubi
cundus, aut fortasse flavidus fert tunicas (tegmen.ta) chartaceas 
fragiles, quibus detractis, tantum squamae mediae sarcosae adhi
bentur. Aeque el intimae, perquam succulentae mucilaginosae ac 
molles squamae reiiciendae sunt. Bulbus dissectus odorem spargit, 
qui nos a!lii commonefacit, nasu1n corrugat, et lacrin1as n1ovet, 
saporen1 111axime urentem et an1aru111 excitat; succus vero cutis 
inflammationem inferre potest. Bulbus in taleolas sectus ac sic
catus fit inodorus, semipellucidus el cornus instar durus. 

Squamae ope microscopii scrutatae inter strata duo epider
midis cum stomatibus offerunt parenchyma polyedrum, cuius mu
cino inserti sunt manipuli, conflati ex aciculis exilibus calcii oxalici, 
tamen etiam aculae crystallinae, longae in superficie sectionis cer
nuntur. Vasa spirarum instar sunt incrassata. 

45 

1 
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Bulbi acquisiti ~o consumendi sunt ad parandam scil!am 
siccatam. 

-!- Scilla sicqlta. 

Rp: Squamarum bulbi Scillae 
grammata mille. . . . . . . . . . 1000 

Dissectas ín taleolas tenues siccalo calore gradum 
40-um non superante. 

Sunt segmina flavide alba, fragilia. 
Provide et sicca serventur. 

Doses maximae singulae gramma 0·2. 
Dosis maxima ín diem gramma J ·O. 

-!--r Scopolaminum hydrobromicum. 
Hyosc!1mm hydrobromicum. 

C„H"No.„ HBr,3 H,O =438'2. 

Crystalli decolores. Aere arido fatiscunt, siccatae gradu caloris 
100-o aquam crystallinam (12"3'/o) amittunt. Praeparatum anhy
dricum fere gradu 190-o liquescit. Aqua et spiritu facillime sol
vitur. Solutio etiam valde diluta oculo instillata pupillam maxime 
dilatat. 

Praeparati gramma o·o 1 aliquot guttis acidi nilrici concen
trati balneo aquae sí síccaverís ín ollula porcellanea, residt!um 
praebet flavum, quod nonnullís guttis spiritus madefactum, ad
íectis síngulis aut binís (1-2) guttís solutionis natrii hydrooxyclati, 
colorem ducit violaceum. ln solutione praeparati, quae acidula ex
stat acído nitríco, ope solutionis argenti nitríci efficitur praecípí
tatum flavídum. 

Solutio eíus aquosa líquore ammoníae ne mutetur. Aestua!um 
ín lamína platinea nullo resíduo remanente deflagret. 

Attentíssíme servato. 
Doses maximae singulae o·ooos. 
Dosís maxima in diem 0·0015. 

Sebum. 

Píngueclo eliquata e conlextu adiposo pecudum aut ovium .. 
Massa solicla, alba, fracturae granulatae. Aethere, chloroformio„ 

-~------------------ ------------ ----- ---- -
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item carbonio tetrachlorato inter fovendum copiose solvitur. Te
pefactum liquet ín oleum pellucidum modice flavum. Liquescit 
gradu circiter 50-o, regelat vero 40-o. 

Index aciditatis sebi minor sít, quam 5. Sí statueris indicem 
iodi, sumptis fere grammatibus 2 sebi, necesse est ut sít hic 
inter 35-40. 

Sebum salicylatum. 

Rp.: Acidi salicylici 
gram1nata duo. . . 

Pulveris resinae Benzoes 
grammata quínque. 

Natrii sulfurici dilapsi 

2 

5 

grammata decem. . 10 
Míxturam pulverum contrílam spargíto in lebetem 11í
gellatu111, cui inest: 

Sebum liquatum 
pondere grammatibus centum. . . . 100 

Cale1iant míxta balneo aquae, crebríus agítata per semíhoram. 
Mixtura de recremento colata eHunclatur, ut fiat baculum. 

Sínt frustula odoris benzoes et seb, colore flavide alboi 
slanniolo convoluta, pondere grammatum 10. 

-!- Secale cornutum. 

Est sclerotium siccatum ín aristis siliginis parasitae ac de 
iisdem lecti fungi, quí vocatur Claviceps purpurea Toalasne (Hypo
creaccae), efficiens frusta 1·-·-·1 1/ 2 cn1. longa 2--5 1n1n. crassa, 
fusíformia, aut arcuata, ambabus extremitatibus extenuata, obtuse 
triquelra1 extrinsecus nigra, aut subnigro~fusca1 aut subatro-violacea, 
interclurn glabra et modice nitída, sed plerumque, per longítudi
ne111 sulcata, fracíurae aequalis, fractura eí in superficie alba, 
odore fungi, et sapore oleoso. 

Scrutantes microscopio reperimus pseudoparend1yma e 
hyphis conflalum efficere sclerotium, compluribus guttulis olei 
refertum. Prope ad stratum extremum cernítur pigmentum sub
fuscu111, quod acido sulfurico in colore1n sanguineum, lixivia vero 
kalii ín violaceum solvitur. Pulvis eiusclem contritus et humecta-

45'~ 
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tus lixivia kalii odc#m spargit trimethylamini, qui nobis recre
mentum clupearum in memoriam recligit, infusum autem aqua 
fervida, panis recenter cocti odorem movet. 

Praebeat saltem 15°;, extracti spirituoso-aquosi. Mercem 
fragosam, rimatam, rancidam, aut ammoniam,.redolentem reiicito. 

Quotannis renovato, atque siccum, lagoenis vitreo epistomio 
munitis quae etiam paraffino obductae suni, super calcem provide 
servato. Ne sit tibi praesto pulveratum, el si pulveratum prae
scribatur, semper recens extempore pulverato. 

Doses maximae singulae gramma 1 ·o. 
Dosis maxima in diem grammata 3·0. 

Senegae radix. 

Planta perennis Americae septemtrionalis indigena Polygala 
Senega L. (Polygalaceac) fert radicem siccatam, 5-10 cm. lon
gam, in basi ut in parte maxime crassa, diametri cm. 6-8. Est 
vero radix simplex aut oligoschides, versus apicem attenuata, 
recta, arcuata, aut tortuosa; caput radicis subrotundum, tuber
culatum, callosum, cicatricibus ramulorum praeditum, el coloris 
luteo-grisei est. 

ln latere concavo frustorum arcuatorum interclum decurrit 
carina quaedam eminens coloris lucidioris, cui oppositum sulcum 
reperimus profondiorem aut rugas anulatas. Odor radicis est 
haud an1oenus, rancidus1 sapor suba1narus, acer. Fractura eius 
breviter !ibrosa. Superficies fracturae adiecta lixiviae kalii colore 
luteo tingitur. ln sectione transversa apparet xylema centrale satis 
regulariter rotundam o!ferre sectionem, aut interdum designatio
nem forma carere, et cum ex uno aut duobus, aut compluribus 
lateribus evolutione imminuta laboret, incisionem praebere cunea
tam, aut semiorbiculatam, aut forte designationem flabelliformem. 
Xylema secius striatum est racliis medullaribus. Portio corticalis 
omnino crassa est congruens in .locis, ubi vero xylema evolutionem 
habet imminutam etiam crassior est, in qua tamen tubuli cribrati 
non occurrunt. Cellulae nec amylum, neque ·crystallos habent 
calcii oxalici, sed moclo sparsim guttulas oleosas. Corlex primarius 
membranam habens tenuem con!latus est e parenchymate magno
pere cellulari, quo passim catervae brachy-sclereidorum proveniunt. 

ln cortice secundario radii medullares suni 1-3 stichi, lumenque 
tubulorum c.ribrosorum exiguum. Lignum brevi articulatum exhi
bet tracheas areolatas rotunde aut anulalim perforatas, el trachei
das pachydermes rarius areolatas. Infusum radicis paratum, si 
quassaveris, spumat, spuma eius permanens atque adiecto !erro 
sesquichlorato colore violaceo indui potest. 

Sennae lndicae fotia. 

ln partibus meridianis lndiae anticae productus !rutex: 
Cassia angusfüolia Valzl (Caesalpinioidcae) folia fert paripennata, 
quae siccata suni 2·5-6 cm. longa, !ere 2 cm. lata, brevipelio
Iata, ovato~Janceolata, basi obliqua, apice n1ucronata, integerriina, 
modice pilosa, rigicla, lucide viridia. Nervi laterales ex utroque 
latere prominentes in margine arcuatim conveniunt. Odor el 
sapor peculiaris est, haud amoenus. · 

Microscopio scrutanti offerunt se cellulae epidermidis in utra
que pagina foliola obruentes sat regulariter polygonae, inter quas 
etiam cellulae mucinum !erentes atque stomata cellulis accessoriis 
binis praedita, item el pili cuticula verrucosa muniti complures 
occurrunt. Sub strato epidermiali in utraque pagina stratum 
monostichum cellularum paliformium obvenit. Mestomatibus ad
nixae sunt !ibrae loculatae, quarum singulis in loculis crystalli ob
servantur. ln parenchymate mesophylli spongioso exiguae rosulae 
calcii oxalici af!atim reperiuntur. 

Noli adhibere sennam, quae dicitur parva, item minorem 
notam nomine: Cassia acutifolia, quae plerumque multum recre
menti atque folia fert eliam Solennostemmatis Arghel Hayne, el 
quae species eliam nomine Sennae Alexandrinae occurrunt. 

Petiolorum fragmenta et frusta Ieguminis eliminanda suni. 

Sennae folia spiritu extracta. 
rolia Scnnae sine resina. 

Rp.: foliorum Sennae (1). 
gra111111ata centun1 . 

Spiritus concentratissimi 
grammata trecenta. 

100 

300 
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Macera!o perJ:íem, deínde spírílum colans foliorum frag
menta leviter exprímílo, el sícca!o. 

Sunt fragmína foliorum sennae colorís gríseo-vírídís. Eíus
deni pulverís g~amma 0·25 ín lubulo probatorío conquassa!o 
cum cen!íme!rís cubícis 10 aquae calidae. L.alícem refrígeralum 
fillra!o in ínfundíbulum separaloríum mínus, alque affundíto 
aetherís centímetra cubíca 5. Quassato tunc fortiter, et sí stratum 
ae!hereum darum evaseril, fundito hoc in !ubum explora!oríum„ 
ín quo ines! cen!ime!rum cubicum 1 ammoniae lO'fo-arum, el 
aquae quoque cenlímetrum cubicum 1. Aliquo!ies conquassare 
debes, u! liquor ammonía!us colorem suma! ceraseo-rubrum. 

Sinapis· semina. 

Brassica nigra J(och (Sinapis nigra Li (Cruciferae) est planta 
annua, apud nos et ubívis in caeli regione temperata proveníens 
in compluribus locis plantata. Semína huius matura, siccata sunt 
rotunda, vel ovata, diametro mm. 1-1 ·5 extrínsecus rufide-fusca, 
aut gríseo fusca, íntus Jutea, aut subviride flava. Vitro optico 
manuali scrutata superficiem praebent re!iculato-foveolatam. Semína 
endospermío carent, sub tesla tantum cotyledones plicate-conflexí 
cernuntur cum radicula manífeste spirolobea. Parenchyma cotyle
donum amyli expers est quídem, sed referta granulis aleuroni 
atque guttulis olei pinguís. Colorem tribuit semínum tegmínís 
stratum quartum, quod et pigmentífer dícitur; intra hoc stratum 
cellularum alterum sequitur refertum\tg-uttulis olei, extrinsecus 
autem est stratum cellularum paliformium, conflatum e sclereídis. 
Epidermís semen extremum obducens fert mucinum. . 

Sunt semína inodora, masticando subamara, mox saporis 
pungentis. Farínam recenter paratam, quae semper praesto sit, si 
aqua rigaverís, elapsís aliquot sexagesim'is horae odorem sparget 
genuínum oleum sinapis olentem. 

Curam habeto, ne sin! admixta seminibus sinapis semína 
Brassicae rapae, quae superficie suni glabra, masticando autem 
minus pungentia. 

~!-~!- Solutio arsenicalis fowleri. 

Rp: Arseni trioxydati pulverati 
gramma unum . 1 
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Kalii carbonici puri 
gramma unum . . . . . . . . . . . 1 

ln tubo probatorio superfusa fere centimetris cubícis 5 
aquae destillalae fervefiat liquor caute, dum acidum arse
nicosum prorsus solvatur. Soluta eluens aqua destillata in 
lagoenam prius pensatam, diluito tanta copía 
Aq uae d estillatae, 
ut pondus solutorum sane 

grammata centum 100 
efficiat. 
Liquor colore carens, perlucidus, reactionis lixivíosae est. 

Addito acido hydrochlorico haud flavescit, si autem in liquorem 
simul immiscueris acidum hydrochloricum et aquam hydrosul
furatam, praecipitatum copiosum coloris citrini deponítur. 

ln partibus 100 inest arseni tríoxydí pars 1. Huius rei 
custocliendae causa ponclerato solutionis Fowleri grammata 4·95 
acldcnsque acidi hydrochlorici centimetra cubica 10, fac Iaticem 
roseum ope aliquot guttarum solutionis methylorange, mox inter 
movendum instillato solutionis kalii bromati decinormalis centi
metra cubica 9, denique vero adstillato latici adhuc rosei de 
solutione kalii bromati tantum, ut latex sane decolor reddatur. 
Ex solutione clecinormali omnino centimetra cubica 10 suni 
consumencla. 

Attenlissime servato. 
Doses maximae síngulae gramma 0·5. 
Dosís maxima in diem gramma 1 ·5. 

Species. 

Oradus comminuendi ad parandas species, cum et herbae et 
folia in usum ·veniunt, sít cribrum (pe"rcussorium) nro. l, ad herbas 
et cortices cribrum nro Il, ad fructus vero aromaticos cribrum 
nro Ill. Flores integri adhibeantur. 

Species antequam commíxtae fuerínt pulvis singulorum 
. ingredientium - exceptis fructibus aromaticis ope cribri 

nro V. excutendus. 
Mixtionem ípsam peragito províde tali modo, ut singula 

ingreclientia in mole tota specieí aequaliter sínt divísa. 
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Species, quibus insunt ingredientia aromatica in pyxidibus 
ligneis, aut e lamellis metallicis confectis siccae serventur. 

Species Althaeae. 

Rp: Foliorum Altheae (!.) 
grammata quingenta 500 

Radicis Altheae (II.) 
grammata ducenta et quinquaginta . 250 

Radicis Liquiritiae (II.) 
grammata ducenta 200 

Florum Malvae silvestris 
grammata quinquaginta . 50 

Misceantur. 

Species amaricantes. 

Rp: Herbae Absinthii (!.) 
Herbae Centaurii minoris (!.) 
Pericarpii Aurantiorum (II.) 

ex. singulis gram~1ata ducena 200 
Fol. Trifolii fibrini (!.) 
Rhizomatis Calami aromatici (!!.) 
Radicis Gentianae (II.) 

ex singulis gra1nn1ata centena 100 
Corticis Cassiae (II.) I · 

gran1mata viginti q 1nque . 25 
Misceantur. 

Species diureticae. 

Rp: Scillae siccatae comminutae (II.) 
grammata quindecim 15 

Fructuum juniperi contusorum (Ill.) 
gra1111nata triginta 30 

Radicis Ononidis (II.) 
gra1111nata triginta. 30 

Rhizomatis Graminis (II.) 
gram111ata triginta 30 

.. 

J 
• 

1 
' 

:\ 

Foliorum Sennae (!.) 
grammata quindecim 

Herbae Equiseti (II.) · 
grammata triginta . 

Herbae Leonuri lanati (!.) 

Misceantur. 
grammata sexaginta. 

Species laxantes. 
Species St. Germain. 

Rp: Foliorum Sennae spiritu extractorum (!.) 

2~3* 

15 

30 

60 

grammata ducenta et quinquaginta . . 250 
Expansa humectato ope irroratae aquae destillatae, ac cribrato 

in ea 
Pulveris Kalii hydrotartarjci 

grammata quinquaginta . . . . . . . 50 
Pulvere aequaliter distributo mixta siccato calore leni, et 
addito iis 
Fructuum Foeniculi (Ill.) 

grammata quinquaginta . 50 
Florum Sambuci 

grammata centum el quinquaginta 150 
Exacte misceantur. 
Cum ordinantur, commixta dispensato. 
Servato in vasculo probe clauso. 

Spiritus aromaticus. 

Rp: Fructuum Coriandri (Ill.) 
grammata centum . . . . . . . . . 100 

Caryophyllorum (Ill.) 
Nucum moschatarum (Ill.) 
Corticis Cassiae (Ill.) 

ex singulis gra1nn1ata tricena 
Radicis Angelicae (II.) 

gran1111ata quindecim . . 
ln vesicam destillatoriam positis affundito 

30 

15 
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Spiritus concentratissimi 
grammata sescenta el septuaginta • . 670 

atque 
Olei Citri 

grammata quinque . . . . . . . . . 5 
Vesica obstructa peractis horis 12 ex mixtis abstrahito 
ope vaporis 

grammata mille laticis . . . . . . . 1 OOO 
Sit latex decolor, odoris amoeni. Poncius specificum 0·892-

0-894. Servetur in loco frigido. 

Spiritus aethereus. 
Liquor anodynus Hoff111a1111i. 

Rp: Spiritus concentrati 
grammata septingenta el quinquaginta 750 

Misce 
Aetheris 

grammatibus ducentis el quinquaginta 250 
Liquor decolor, spirituosus, aetherem olens. Poncius speci

ficum 0·808-0·8 to. Spiritus aetherei centimetra cubica 10 in 
tubulo exploratorio pro aethere destinato si conquassaveris cum 
centimetris cubicis 10 solutionis calcii chlorati, emundata seiungant 
aetheris centimetra cubica 2·1. ' 

Experimentum aliquot centimetra cubica efficiens, evapora
tum ex charta emporetica odorem ferment-olei ne praebeat. 

Spiritus aethereus ferratus. 
Ti11ctura nerPirzo-tonica Bestusc/1~ffi. 

Rp: Ferri sesquichlorati crystallisati 
gram1nata viginti . . . 

Aspere contrita solvito in lagoena ampliore 
Aquae destillatae 

grammatibus octo . . . . 
deinceps solutis affundito 
Spiritus concentratissimi 

20 

8 

grammata centum viginti et septem . 127 

atque 
Aetheris 
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grammata quadraginta el quinque 45 
Laticem in partes duas aequales distributum in lagoenis duabus 

medicamentariis probe obturatis, quarum singulae sin! voluminis 
grammatum 150, exponito in aprico. Elapsis aliquot diebus, cum 
latex paene 'decolor evaserit, seponito lagoenas in tenebras, su
beribusque saepius remotis quassatae stent ibidem porro, dum 
latex iterum flavus erit. Laticem de sedimento liquatum diffundito 
in lagoenas minores. 

Latex limpidus, spirituosus, perlucidus, aetherem ac aldehy
dum olens. Poncius habet specificum 0·863-0'865. 

Solutio eius aquosa (1 :lOO)aliquot guttisacidi hydrochlorici aci
dula facta,adiecta gutta una solutionis et kalii ferro cyanati,item el kalii 
ferricyanati colorem ducit caeruleum. ln solutione eiusdem aquosa 
(! : 100) per solutionem argenti nitrici fit turbatio valida. Quodsi 
spiritus aetherei ferrati centimetra cubica 10 conquassaveris in 
tubulo exploratorio pro aethere destinato cum centimetris cubicis 
10 solutionis calcii chlorati, volumen aetheris, qui latice emun
dato secernitur, sit centimetrorum cubicorum 3·5. 

Servetur frigide in tenebris. 

Spiritus camphoratus. 

Rp: Camphorae comminutae 
grammata centum . . . . . . . . . 100 

Quassans solvito 
Spiritus concentratissimi 

grammatibus sescentis et decem . 610 
deinceps solutis affundito portionibus factis agitans 
Aquae destillatae 

grar.1mata ducenta el nonaginta . . 290 
Si opus erit, filtrato per chartam. 
Liquor decolor, limpidus ac perlucidus, camphoram olen s 

·Radium lucis polarisatae dextrorsum torquet. Poncius specificum 
0"896-0·898. Centimetra cubica 10 spiritus camphorati si con
quassaveris in tubulo exploratorio ad aetherem destinato cum 
centimetris cubicis 10 solutionis calcii chlorati, atque centimetris 
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cubicis 4 benzini, hoc liquore emundato volumen solutionis benzi
nosae sit centimetra cubica 5 efficiens. 

.S~rvetur in Iagoena exacte obturata, .in loco frigido. 

Spiritus concentratus. 

Paretur e spiritu concentratissimo per dilutionem aquae de
stillatae sufficienti quantitate. 

Sit pondere specifico 0·834·-0·S35 ·contineant ergo partes 
centum alcoholis aethylici partes voluminis 90"1 89·8; aut potius 
partes ponderis 85·8-85"4 alcoholis aethylici. 

Spiritus concentratissimus. 
CoH;.OH = 46"0. 

Liquor decolor, perlucidus, mobilis; odoris atque saporis 
peculiaris. Poncius eius specificum calore gradu 15-o, reputatum 
ad aquam eiusdem temperiei, 0·8125-0.8200 habet ergo volu
minis centesimas 96·0-94·1, aut potius ponderis partes centesimas 
93"9-91"1 alcoholis aethylici. lncensus flamma vix lucente flagrat. 

Spiritus concentratissimi guttas aliquot si calefeceris solu
tione diluta, natrii hydrooxydati et liquori huic solutionem kalii iodati 
cum iodo affuderis, fit praecipitatum flavum crystallinum, quod 
iodoformium olet. 

Spiritus concentralissimi volumen unum si permiscueris 
voluminibus tribus aquae, bullulis aereis diruptis mixtura mere 
spiritum redolens ne minime quidem sit turbida, et chartam Iaccae 
musci caeruleam ne reddat rubeam. Spiritus concentratissimi aliquot 
centimetra cubica vitro concavo horologico evaporata recrementum 
ne praebeant, atque porlio postrema avolans ne sit odoris alieni. 
Tentamen eiusdem efficiens centimetra cubica 20 adiectis guttis 
10 lixiviae natrii ne reddatur flavum; quodsi vero mixturam 
balneo aquae evaporaveris, dum sit centimetri cubici 1-2 et 
quod remanet acido sulfurico acidulum feceris, lnlius odor ne 
sit fermentoleum movens. Spiritum concentratissimum in tubo 
probatorio si tabulatim disposueris super acidum sulfuricum, in 
piano contermino orbis rosaeus ne oriatur. Tentamen eiusclem 
capiens centimetra cubica 5 nonnullis guttis argenti nitrici per-

: 

L 
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mixtum, ne fervefactum quidem mutetur. Spiritus concentratissimi 
centimetra cubica 10 si colore rosaceo tinxeris ope centimetri 
cubici 0·5 solutionis kalii hypermanganici decinormalis, liquor 
hic etiam sexagesimis horae 10 peractis colore subrubeo sit 
tinctus. Aqua hydrosulfurata ne mutetur. 

Incendium cavens provide servato. 

Spiritus dilutus. 

Paretur e spiritu concentratissimo per dilutionem congruenti 
quantitate aquae destillatae. 

Ponclere specifico sit O·S90-0·S91, conüneat ergo alcoholis 
aethylici voluminis centesimas 70·2--69·8, aut potius ponderis 
centesimas 62·6-62"6. 

Spiritus saponatus. 

Rp: Saponis medicinalis 
gra111n1ala quínquaginta . 

Solvlto calefacta balneo aquae in cucurbita patula 
Aq uae destillatae 

grammatibus trecentis et clecem . 
Solulioni refrigeratae, quam ope aquae c!estillatae refecisti, 

ut sit ponderis prioris, ac!dito: 
Spiritus concentratissimi 

50 

310 

grammata sescenta et duo de quadraginta 638 
item 
Olei Lavandulae 

gra1n1nata duo . . . . . . . . . . . 2 
Post aliquol clies flllrato soluta per charlam. 
Est Iiquor pallide flavus, limpidus et perlucidus, spirituosus, 

oleum lavanclulae olens. Pondus specificurn 0·893 -0·895. 
Mixtus una gutla wlutionis phenolphtaleini spirituosae ne 

reddatur rubeus. 
Quodsi tentamen eiusdem, quod est centimetrorum cubi

corum 10, evaporaveris balneo aquae in pyxicle siccatoria, resi
duumque siccaveris gradu caloris 100-o, dum sit pondus constans, 
huius recrementi ponclus sit paene grarnmatis 0·5. 

Servetur temperie mediocri, in lagoena probe obturata. 
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Spiritus saponis kalini. 
Rp: Olei Sesami 

grammata ducenta . . . . . . . 200 
I11fusis i11 cucurbitam patulam addito 
Spiritus concentratissimi 

grammata ducenta . . . . . . . . . 200 
Mixta calefiant in balneo aquae ad gradum caloris 30--40-um, 
deinceps affundito per portiones, cucurbita saepius quas
sata, lixiviam fervidam 
Kalii hydroxydati 

grammatibus quadraginta • • . . . . 40 
atque 
Aquae destillatae 

grammatibus duo de quinquaginta . . 48 
extempore paratam. 

Liquorem emu11datu111 infundito in lagoenam ampliorem, 
cui prius 
Spiritus concentratissimi 

grammata ducenta et octoginta. 280 
Aquae destillatae 

grammata ducenta et triginta . 230 
item 
Olei Lavandulae 

grammata duo . . . . 2 
infudisti. 

Postridie filtrato liquorem per chartam. 
Liquor pallide flavus, spirituosus, oleum lava11dulae et sa

ponem redole11s. Aqua mixtus non fit turbidus. Pondus speci
ficum g·916-0·9J s, 

Experimentum saponis kalini, capie11s grammata quinque, 
mixtum centimetro cubico o·s acidi hydrochlorici decinormalis, 
adiecta gutta l solutionis phenolphtaleini spirituosae ne rubescat. 

Servetur temperie mediocri, in lagoe11a probe obturata. 

Spiritus Sinapis. 

Rp: Olei Sinapis aetherei 
gra111mata duo . . . . 2 
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Solvito 
Spiritus concentrati 

grammatibus octo et nonaginta . . . 98 
Liquor decolor spiritus, oleum sinapis !ortiter redolens. 

Pondus speci!icum 0'838-0'841. 

Stearinum. 

Tabulae durae, forma angulata aut rotunda, odore atque 
sapore carentes, tactu pingues, fractura crystallina. Aqua nullo 
modo, spiritu autem fervido, item et aethere facile solvi potest. 
Recrelans crradu caloris 54' ne liquescat infra gradum 56°-um. 

" " Solvito steari~gramma 1 spiritus fervidi grammatibus 25 
additoque lixiviae natrii normalis tantum (fere centimetra cubica 
3·6), ut reactio solutionis iuste lixiviosa reddatur. Sapo siccus 
evaporatio11e solutionis partus, benzino ne minime quidem sit 
solubilis. 

Oramma o·s stearini ollula platinea incinerati ne praebeat 
residuum, quod ponderari potest. 

~L Stibium sulfuratum aurantiacum. 
l 

Pentasufjidam antimonii. 
Sb,S, = 400·7. 

Pulvis admodum subtilis, paene inodorus ac insipidus, co
lore laet~ aurantiaco-rubro. Aqua insolubilis est, luce decom-
ponitur. · 

ln acido hydrochlorico si leniter calefeceris extricans gas 
hydrogenii sulfurati, seiuncto sulfure solvitur. Solutionem ha11c 
filtratam multa aqua si dilueris, efficitur praecipitatum album, 
quod acido tartarico soluto solvi potest. . 

Praeparatum vicies tanta copia aquae saepius quassatum 
praebeat filtratum tale reactionis neutrius, quod adiecta solutione 
arue 11 ti nitrici, ut plurimum modice lacteum fit, sed fuscum 11011 
redditur. Am111011io sulfurato sit solubile. Antimonii pentasulfidi 

"' gra1nn1a o·s et acidi tartarici gran1ma o·s crebrius sí quassaveris 
aquae destillatae centimetris cubicis 10, liquor post horae sexa-
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gesimas 10 filtratus addita aqua hydrosulfurata vix mutetur. 
Quassato pentasulfidi antimonii gramma o·s cum centimetris cu
bicis 10 ammonii carbonici; mox, peractis horae sexagesimis 1 o 
liquorem filtrato, filtratumque vaporatione exsiccato, tum autem 
humectato residuum 1-2 centimetro cubico acidi nitrici con
centrati; deinde fac ut acidum nitricum calefactione facta totum a beat. 
Residuum hoc si solveris acidi hydrochlorici calidi centimetris 
cubicis 2, solutaque permiscueris centimetris cubicis 10 solu
tionis stanni chlorati cum acido hydrochlorico paratae, liquor 
leniter calefactus ne induatur colore subfusco, . ne semihora 
quidem peracta. 

Servetur in tenebris. 

-l- -!- Strophanthi sem ina. 

Fruticis in Africa tropica indigenae, cui nomen Strophanthus 
Combé Olil'er (Apocynaceae) semina rostra comato orbata sunt 
fere 12-18 mm. longa, 3-5 mm. lata, 2-3 mm. crassa, com
presse lanceolata, acuminata, in piano convexiore obtuse carinata, 
propter pilos tactu sericea, fracturae aequalis. Macerationis 
ope in aqua indumentum facile detrahi potest, intus reperimus 
endospermium membranam crassiorem formantem, ex quo coty
ledones duo plani, simul cum radiculis duobus depressis leviter 
deglubi possunt. 

Ope microscopii scrutantes reperimus, singulas cellularum 
epidermialium vastarum medio in pilum longum procurrere, 
quod superficiei adiacet. Pellulae strati quod sub epidermide est, 
co!lapsae membranam habent tenuem. Endospermium ipsum, 
cuius crassitudo haud adequat singulorum cotyledonum crassi
tudinem, in cellulis suis parenchymaticis guttulas fert olei copio
sas, item granula aleuroni et amyli. Haec etiam in cellulis coty
ledonum insunt, nisi quod amylum in iis rarius occurrit. 

Si in sectionem transversam seminum siccam instillaveris 
guttam mixturae acidi sulfurici, quae ex partibus ponderatis S 
acidi sulfurici concentrati et partibus 2 aquae paratur, cellulae 
endospermii, ac strata externa cotyledonum colore viridi indu
untur. 

Odor seminum haud amoenus, sapor vero quam maxime 
amarus est. 

1 

1 

\ 
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Praebeant saltem 12'/o extracti spirituosi. 
Semina quae cum acido sulfurico reactionem illam viridem 

non exhibent, aut quae glabra sunt, nec sericeo nitent, sed resi
nose cohaerent, noli adhibere. 

Doses 1naximae singulae gramma: o·os. 
Doses ma,fma in diem gramma: 0·1s. 

-!--!· Strychninum nitricum. 
C„H„N,O,,HNO, = 397·2. 

Crystalli aciculares, coloris expertes, nitore sericeo. Circiter 
partibus ponderatis 90 aquae frigidae, partibus 3 fervidae, par
tibus 70 spiritus frigidi, ac partibus 5 bullientis solvun tur. 
Solutio eius, quam maxime amara, reactionis est neutrius. 

Strychnini nitrici centigrammata aliquot si contriveris perpauco 
kalio pyrochromico, mixtaque deinceps nonnullis guttis acidi 
sulfurici concentrati rigaveris, liquor colorem ducit atroviolaceum, 
qui mox desinit. Portiuncula acidi hydrochlorici concentrati, si 
illam nonnullis centigrammatibus strychnini nitrid coxeris, sangui
nolenta efficitur. Si ex solutione aquosa strychninum nitricum 
ope lixiviae natrii seiunxeris, mox in liquorem, qui praecipitato 
refertus est, peracta filtratione provide addicleris volumina 2-3 
acidi sulfurici concentrati, et in laticem refrigeratum postea solu
tionem sulfatis ferrosi tabulatim disposueris, in superficie conter
mina fit orbis fuscus. 

Acido sulfurico decolor solvatur. Acido nitrico contritum 
flavum fit quidem, sed rubrum reddi non licet. 

Aestuatum ex lamina platinea totum deflagret. 
Attentissime servato. 

Doses ma,dmae singulae: gramma 0·01. 
Dosis maxima in diem: gramm a 0·02. 

Styrax liquidus. Balsamum Styrax. 

Liquidambar orientalis Miller (Hamamelidaceae) arbor patula 
Asiae minoris, et Syriae frequens, praecipue vero in insula Rhodo 
domestica, cuius cortex balsamum fert. Aqua coctum collectum
que praeparatum recentius est constititutionis mellis, paululum tenax 

46 

~I 
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ariseum vel o-riseo-fuscum. Temperie subfrigida fit balsamum spis-
"' ' " sius, colorem subatro-griseum ducens, quod tamen non solide-
scit. Nonnunquam secernitur in strata duo, quorum inferius est 
griseum spissum el turbidum, superius vero magis fluens, pae~1e 
nigrum, limpidum el nitidum. Strato tenui extensum lente s1c
cescit el modo longiquum pasi tempus fit solidum. ln aqua 
submergitur, et supra aquam tantum singulae guttae decolores 
natant. Odore est genuino acri, bene olenti, sapore vero condi
mentario, pungenti, vix amaro. 

Partes eiusdem 100 siccatae balneo aquae ne praebeant 
plus recrementi, quam partes 50. 

Calefactum pari pondere spiritus vini solvitur, solutio refri
gerata turbatur, ac praecipitatum fit. Esto autem solutio haec 
spirituosa filtrata clara, spirituque evaporato, remaneat massa 
perlucida, fusca, aethere solubilis. . 

Antequam styrax adhibeatur, privetur aqua, quae mest, 
evaporatione ín balneo aquae; styracem autem qui remanet ~~lvito 
parte aequali spiritus, solutioneque filtrata evap~rato spmt_um. 
Tantummodo ratione tali depuratum styracem d1spensare hcet, 
qui nitidus est, coloris fusci, strato tenui perluci~us .. Par'. parte_ 
spiritus limpide solvitur; etiam aethere, carbomo-d_1sulfI~o et 
benzolo, exceptis exiguis festucis, sed aethere petrole1 solv1 ·non 
potest. Si ín solutionem claram, spirituosam plus etiam spiritus 
addideris, ea turbida reddetur. 

Balsami gutta una in lamella porcellanea adstillata aeque 
autta una acidi nitrid fumantis, tingatur colore squalide viridi; 
~oloratio nec caerulea, neque fusca, neque vero fusco rubea oria
tur. Calefactum cum solutione kalii hypermanganici, odorem 
olei amygdalae amarae aetherei spargat. 

Rp: 

Succus Liquiritiae depuratus. 

Extracti Liquiritiae venalis (11.) 
grammata mille 

Exhaurito in apparatu percolatorio ope 

1000 

Aquae destillatae. 
Liquorem stillantem colligito, et si sedimentatione darus 
evasit, de sedimento defundens evaparato balneo aquae, 
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adeo, ut partes 100 extracti depurati contineant extracti 
sicci partes pensatas 55-60. 

Liquor spissus, niger, strato tenui coloris rubeo-fusci, 
odoris peculiaris. Oustatus prius amaricantis, deinde saporis 
dulcissimi est. Aqua (1 : 10) paene tatus solvitur, et in solutione 
filtrata aliquot guttis acidi hydrochlorici praecipitatum redditur 
floccosum, copiosum. Praecipitatum hoc filtro collectum liquore 
ammoniae 1 O'fo-arum facile ac prorsus solvitur. Fortuitae inqui
nationes metallicae examinantur pari modo, uti in capitulo de 
extractis praescriptum est. Servetur sterilisatum in Iagoenis 
minoribus. 

Succus Liquiritiae venalis. 

Radicis Olycyrrhizae glabrae var. glanduliferae, praecipue vero 
stolonum extractum inspissatum. ln tabernis mercatoriis occurrit 
forma baculorum 14-ló cm. longorum, diametro cm. 16 -18, 
coloris nitide nigri, fracturae conchiforn1is, durae, quoru1n extremitas 
altera impresso sigillo, quod fabricantis exhibet nomen, plana 
facta est. Saporis est quam dulcissimi, calefactus emollescit. 

Succi liquiritae gramma unum contusum, ut granula reddat, 
siccatum gradu lOO·o, dum pondus constans efficiatur, ponderis 
ut plurimum gramma 0·20 amittai. 

Tentamen grammatis 1 incineratum in ollula porcellanea, 
ne praebeat plus cineris, quam gramma o·os, et si cinerem hunc 
·subluteum solveris ope centimetrorum cubicorum 5 acidi hydro
chlorici diluti, solutioni filtratae adfusa aqua hydrosulfurata 
mutari non licet. Partes ponderatae 100 succi liquiritiae venalis . 
ne contineant residui, aqua frigida insolubilis, plus, quam partes 
ponderatas 25. Hoc tibi ratione tal.i persuadeas : 

Oramma unum succi liquiritiae venalis in granulos contusi ma
.cerato crebrius agitatans in poculo vitreo cylindrico cum centimetris 
cubici 100 aquae. Peractis haris 6 filtrato soluta per filtrum prius 
pensatum, residuumque iterum macerato per horas 6 cum 
centimetris cubicis 100 aquae ac soluta eodem filtro filtrato, et 

· recrementum in filtro colligens, tamdiu lavato aqua, dum liquor 
defluens coloris expers fial. Denique siccato residuum collectum 
una cum filtro temperie graduum 100, ut pondus efficiatur 
.constans el examinato trutina. Poncius residui sicci ne sít maius, 
quam gramma 0·2s. 

45* 
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ln residuo succi liquiri!iae aqua 'exhausto, si ope micro
scopii examinaveris, granula amyli aliena el integra nulla modo 
appareant. 

-!~ Sulfonalum. 
D iae thy Is 11!jo11dimet!ty1111 et!tan um. 

(C,H,. SO,l, C(CH„); = 228·2. 

Crystalli parvae nitentes, saporis et odoris expertes. Lique
scunt gradu 125-126-o ebulliunt vero gradu 300-o. Circiter partibus 
ponderatis 500 aquae, partibus 65 spiritus, et partibus 135 ae
theris solvuntur. Solutio est reactionis neutrius. 

Aestuatum in Iamina platinea liquescit, mox ebullit, deinde 
flammam capiens flamma Iucida, dum odorem spargit, sulfuris 
dioxydati consumitur. ln tubulo probatorio sicco mixturam pauci 
sulfonali el carbonis Iigni si calefeceris, evolvitur odor foetens 
mercaptani. 

Si fuerit sparsum in chartam Iaccae musci caeruleam, aul 
rubram, huius color ne mutetur. Tentamen praeparati in pulve
rem contriti, si Ieniter calefeceris, ne moveat odorem inamoenum. 
Solvito praeparati gramma o·s aquae fervidae centrimetris cubi
cis 25. Semihora elapsa solutionem frigidam filtrato de sulfonalo, 
quod secernitur. Portionem centimetra cubica 10 efficientem 
Iiquoris huius si permiscueris cum gutta una solutionis kalii 
hypermanganici decinormalis, tum Iiquor colorem suum roseum 
saltem per sexagesimam horae conservet. Párs autem altera 
filtrati nec solutione argenti, nec baryi nitrici mutetur. 

Aestuatum in Iamina platinea nulla residuo remanente de
flagret. 

Attente servetur. 
Dosis maxima in diem grammata 2·0. 

Sulfur praecipitatum. 
s =32'06. 

Est pulvis tenuissimus subflavo-albus, amorphus, affatim 
solubilis carbonio disulfurato. 

Aestuatus lamella porcellanea liquescit, mox flamma capta 
spargens odorem sul!uris clioxydati flamma caerulea consumitur. 
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Pars eius exigua combusta in ollula porcellanea, ne prae
beat residuum, quod ponderari potest. Oramma 1 sulfuris prae
cipitati si saepius conquassaveris cum centimetris 10 carbonii 
disulfurati, necesse est, ut facile paene totum solvatur. Mixtura eius 
pultosa ope aquae parata chartam Iaccae musci caeruleam haud 
reddat rubeam. Sulfuris praecipitati gramma unum digeratur per 
semihoram clecupla quantitate aquae, atque centimetro cubico 
uno Iiquoris ammoniae; Iiquor autem hic filtratus, si ope acidi 
hyclrochlorici acidulus fiet, ne tum quidem flavescat, si aquam 
hydrosulfuratam addideris. Fervefactus cum aqua ne intumescat 
instar gelati, filtratus vero colorem atriorem ne induat, adiec
taque solutione argenti nitrid validius ne turbetur. Quodsi prae
paratum cum aqua fervefeceris, quae acido hydrochlorico paululum 
acidula facta exstat, lnlius Iiquoris particula addita solutione 
baryi chlorati, pars vero altera si illam Iiquore ammoniae lixivio
sam reddideris, solutione ammonii oxalici fortius ne turbetur. 

Servetur siccum in vasculo probe clauso. 

Sulfur sublimatum. 
S=32'06. 

Est pulvis siccus, coloris flavi. Aqua solvi non potest; 
spiritu, aethere, chloroformio atque oleis pinguibus modice solu
bilis. Ex parte solvitur carbonio-disulfido. 

Aestuatus gradu 115° liquet in liquorem ·caloris flavi, qui 
aucto calore densior fit colorem quoque atriorem ducens; gradu 
448' ebullit atqué in vapores subfusco-rubeos abit. ln aere 
aestuatus flammam capit, atque caeruleus flagrans mutatur in sul
fur dioxydatum, cuius odor suffocans est. 

Portionem sulfuris praecipitati si combusseris in ollula por
cellanea, ut plurimum, centesimam partem residui praebeat. 

Supposiíoria. 

Sünt medicamina, quae in rimis naturalibus corporis appli
cata, calore proprio corporis liquent aut mollescunt, e. g. suppo
sitoria analia, globuli vaginales, bacilli urethrales etc. Massa eorum 
constituens est butyrum cacao purum, aut pinguedinibus aliis 

j 
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mixtum, item gelatina glycerinata~ au t sapo stearinicus, quae 
prout massa expetit aut manu formantur, aut modulis compri
muntur, aut fundendo conliciuntur. 

Suppositoriis parandis normae haec sunt observandae: 
1. Materiam agentem prius pulvere quodam indifferente, aut 

apto cum liquore centere, et tum demum immisceto quam provi
dentissime massam constituentem. 

2. Suppositoria singula solent esse 3-4 cm. longa, basis 
diametrum est centimetri unius, pondere vero grammatum 2-3 
sunto. Crassitudo bacillorum 2-3 millimetra attingit. 

Ceteroquin dimensiones ponderaque medicaminum ex ar
bitrio medici pendent. 

3. ln suppositoriis ex cavatis, quae suppositoria cava di
cuntur, medicamina solum modo ex orclinatione medici dispen
sentur. 

Suppositoria Glycerini. 

Rp: Natrii carbonici crystallisati 
gra1nmata tria . . 

Stearini 
gra1nmata quinque 

Balneo aquae calefacta solvito 
Glycerini 

3 

5 

grammatibus centum . 100 
Solutionem filtratam effundito in modulos conicos. 
Sunto coni paene decolores, perlucidi, 3 -5 cm. longi, pon

deris grammatum et 2-3. 
Singillatim stanniolo involuta servato in vasculo probe 

offulto. 

Syrupi. 

Sunt syrupi solutiones concentratae sacclfori maxime albi 
et puri cum aqua destillata, liquoribus medicamentosis, aut cum 
succis fructuum con iectae. Sunt maxim e du lees saporem eius
dem liquoris medicinalis, aut succi fructus peculiarem habentes. 

Ad parandos syrupos praeter instructiones, quae singulis 
iam articulis continentur, etiam normae haec sunt observandae: 
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1. Syrupos parato in vasculis propriis, quae tantum huic 
rei s unt destinata; 

2. Saccharum leni calore solvito cum liquore rei con
gruenti; 

3. Solutio sacchari concentrata clara efficiatur ebullitione 
brevi; 

4
0 

Quod de pondere post ebullitionem peri!, reficiendum est 
aqua destillata; 

5. Syrupos, qui de extractis simplicium vegetabilium, aut 
de succis fructuum conficiuntur, servato pasteurisatos in lagoe
nis minoribus. 

Syrupus amygdalínus. 

Rp: Amygdalarum dulcium degluptarum 
grammata triginta . . . 

Amygdalarum amararum degluptarum 
gra1n111ata decem . 

Sacchari in frustulis 
gran1n1ata viginti 

Aq uae destillatae 
tantum, ut pondus emulsionis rite paratae 

grammatum centun1 . . . . 
Tum solvito in emulsione temperie consueta 
Pulveris sacchari (V.) 

30 

10 

20 

et colatae sit 
. . . 100 

gra1nn1ata centum . . . . . . . . . 100 
Sit syrupus semipellucidus coloris paululum flavi, saporis 

amygdalarum dulcium. Sepositus in strata duo discedit. 
Praescriptus si fuerit, conquassatus dispensetur. 
Servetur in lagunculis omnino repletis. 

Syrupus Aurantii. 

Rp: Tincturae Aurantii pro syrnpo 
gramn1ata quinquaginta . 

Quassato prius. in lagoena probe obturata 
Magnesii carbonici 

grammatibus quinque . . . 

50 

5 
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Mox 
Aquae destillatae 

grammatibus trecentis et viginti quinque 325 
Filtrato liquorem per chartam, et postquam eum ope 
Aquae destillatae 
refecisti, ut sit 

grammatum 
solvito in liquore, crebrius 
Sacchari (IV.) 

........ 375 
agitans 

grammata sescenta et viginti quinque 625 
Syrupum paratum !iltrato per chartam. 
Est limpidus, purus, odoris atque saporis peri.carpii auran

tiorum. Aqua quavis proportione misceri potest, nec turbatur. 

Syrupus Cinnamomi. 

Rp: Corticis Cinnamomi 
grammata viginti 

Macerato saepius agitata per biduum 
Spiritus concentrati 

20 

grammatibus viginti . . . . . . . . . 20 
et 

Aq uae d estillatae 
grammatibus octoginta 

ln latice expresso et filtrato solvito 
Sacchari in frustulis 

80 

grammata centum et viginti . . . . 120 
Liquor ebulliat et filtretur. 
Pondus syrupi parati sit 

grammatum ducentorum . . . . . . 200 
Esto coloris rubeo-fusci, darus et perlucidus, saporis atque 

odoris prorsus cinnamomei. 

~!- Syrupus diacodii. 

Rp: Capitum Papaveris 
gra1n111ata viginti . . . . . . . . 20 

Paretur syrupus macerando per diem totum eodem modo, 
uti in syrupo cinnamomi praeceptum reperitur. 
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Syrupus odoris subrubeo-fusci, odoris peculiaris est. 
Mensurato centimetra cubica 10 syrupi diacodii in minus

culum infundibulum separatorium et addito ei chloroformii 
centimetra cubica 10, atque liquoris ammoniae 10'/0-arum centi
metra cubica 5. Quassato mixturam saepius per semihoram et 
si liquor chloroformiatus darus exstiterit, fundito eum in cucur
bitam aliam minorem, in quam prius natrii sulfurici dilapsi 
gramma unum ponderasti. Cucurbita obturata conquassato eam 
semel, deinceps colato liquorem chloroformiatum per floccum 
gossypii in patellam porcellaneam, evaporatoque leni calore, dum 
siccum efficiatur. Residuo huic si unam-alteramve guttam 
acidi sulfurici concentrati formaldehydati instillaveris (acidi sul
furici concentrati centimetrum cubicum 1 formaldehydi guttam 
unam misctns) residuum hoc induitur colore violaceo-subro. 

--!- Syrupus ferri jodati. 
Sympus ferrojodidi. 

(Formula i11temationa!is). 
Rp: Ferri pulverati 

gTan1mata duo et se1nis 
lmmitte in cucurbitam ampliorem, aqua 
affundito 

Aquae destillatae 

2·5 
refrigeratan1, atque 

grammata quinquaginta. . . . . . 50 
Spargito sensim in cucurbitam, quae toties attente com
quassando est 

jodi 
grammata octo et decigrammata duo s·2 

et si liquor paene decolor evaserit, filtrato cum in patinam 
porcellaneam ampliorem, quae continet 

Sacchari fructulosi · 

atque 
grammata centum viginti quinque . . 125 

Acidi citrici 
decigrammata duo . . . . . . . . . 0·2 

Sedimentum nigrum filtrumque ipsum eluito tanta copia 
aquae destillatae, ut 

grammata ducenta . . . . . . . . . 200 
sint in patina. 

,, 

1 

J 
1 
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Ponatur denique patina in balneum aquae fervidae,. cumque 
saccharum solutum fuerit, filtrato syrupum per floccum 
gossypu m lagoenam ariclam, patinaque abluta re!icito 
pondus ope aquae destillatae, ut 

grammata ducenta efficianiur. ______ 200. 
Est syrupus paene decolor, aut paululum viriclis coloris, 

darus el perlucidus, saporis ferrei. Reactio eius acida. 
ln solutione ex grammate 1 syrupi el grammatibus 9 aquae 

destillatae parata, aclclitis aliquot guttis · aquae chloratae fit colo
ratio flava, quodoi solutum hoc fortiter conquassaseris cum 
centimetris cubicis 2 chloroformii, chloroformium afficitur colore 
atro-violaceo. ln solutione (1: 10) quae una-alterave gutta acidi 
hydrochlorici acidula exstat, adiec!is nonnulis guttis kalii !erri· 
cyanati, efficitur praecipitatum atro-caeruleum. 

Solvito syrupi ferri iodati grammata 15·5 tanta copia aquae 
destillatae, ut volumen solutionis non nisi centimetrorum 
cubicorum 100 fia!. Quodsi centimetra cubica 20 solutionis huius 
commiscueris cum centimetris cubicis 10 solutionis argenti 
nitrici clecinormalis, atquc aliquot guttis acidi nitrid, praecipi
tatum !lavum fiet. Liquor de praecipitato filtratus calefactus 
validius ne turbetur, nec argento nitrico, nec aciclo hyclro

chlorico. 
Servetur in lagunculis e vitro decolore paratis racliis solis 

expositum. 

~!~ Syrupus lpecacuanhae. 
(Formula intcmationalís). 

Rp: Tincturae lpecacuanhae 
grammata decem 

Syrupi simplicis 
gran1rnata nonaginta . 

Miscean tur. 

10 

90 

Est syrupus coloris pallide subflavo-fusci, saporis mephitici. 
Poncius eius specificum circiter 1 ·25 est. 

30 !"' 

~!~ Syrupus hypophosphorosus compositus. 
Syrupus hypopliosphifu'll. 

Rp: Calcii hypophosphorosi 
gra1n1nata quindecim 

Kalii hypophosphorosi 
Natrii hypophosphorosi 
ex singulis 

ferri lactici 
Acidi citrici 
ex singulis 

grammata dena 

gram1nata quina 
Mangani chlorati 
Chinini hydrochlorici 
ex singulis 

gran1111ata bina 
Solvito haec 
Aquae destillatae tepidae 

15 

10 

5 

2 

gran1matibus trecen tis et quinquagin ta 350 
Soluta el per chartam traiecta leniter calefiant balneo aquae 

agitata, CUITI 

Frustulis sacchari 
gran1n1atibus quingentis et quinquaginta 550 

clum saccharum totum solvatur. Syrupum filtrato per 
gossypium, relrigeratoque qw1ssans portionibus factis addito 
Tincturae nucis vomicae 

grammata quindecim . . . . . . . 15 
denique tantum aquae destillatae, ut pondus totius praepa
rati sit 

grammatum mille . . . . . . . . . 1000 
Syrupum perfectum impleto ín lagoenas voluminis circiter 
centimetrorum cubicorum 150, ut quaevis contineal gram
mata 200. 

Est syrupus coloris pallide subviricli-flavi, saporis amari 
atque ferrei, paululum fluorescens. Reactionis est acidae. Poncius 
specificum fere J ·30. Examen eiusdem decupla quantitate aquae 
dilutum, solutione ammonii oxalici praecipitatum album, solutione 
vero argenti nilrici ammoniali praecipitatum offerl nigrum. Quodsi 

:I 
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tentamen syrupi aqua diluti acido sul!urico ·acidulum feceris, 
liquor colore caeruleo !luorescit, solutione autem kalii ferro cyanati 
colorem ducit atro caeruleum. 

Servetur syrupus temperie mediocri in lagoenis recte ob
turatis. 

-!~ Syrupus Kalii sulfoguajacolici. 

Rp: Kalii su Ifoguajacolici 
grammata triginta et quique. . . 35 

solvito leniter calefaciens in balneo aquae cum 
Aquae destillatae 

grammatibus centum et quindecim. 115 
Solutioni refrigeratae addito 
Syrupi Aurantii 

grammata trecenta et viginti quinque 325 
item 
Spiritus diluti 

grammata viginti et quinque . . . . 25 
Syrupus confectus impleatur in lagoenas centimetrorum 
cubicorum !ere 100, ut singulis insint syrupi grammata 150. 

Est syrupus aurantiaco-flavus, saporis atque ocloris peri
carpii eiusdem. 

Solutio syrupi aquosa (1 : 20) mixta, una-alterave gutta 
solutionis ferri chlorati normalis mixta induitur colore caeruleo
violaceo. 

Orammata 100 syrupi contineant kalii sul!oguajacolici gram
mata 7. 

Syrupus mannatus. 
Syr11pas Se1111ae cum Ma1111a. 

Rp: frustulorum sacchari 
gra1nmata quingenta 

Solvito in 
lnfusi Sennae cum Manna 

gra1nn1atibus quingentis 
Solutioni addito 

... 500 

500 

. ' 

Anisi stellati (III.) 
gram111ata quintjue. 

Mixta ebulliant. 
Syrupum re!ectum ope 

Aquae destillatae 

5 

ad grammata mille. . . . . . . . . 1000 
colato per pannum. 

Esto syrupus coloris subrubeo-!usci, sennam anisumque redo
lens. Tentamen eius grammatum 5 exhibeat reactiones, quae 
in Infuso Sennae cum Manna memorala sunt. 

Servetur pasteurisatum in lagoenis minoribus. 

Syrupus Menthae piperitae. 

Rp: Olei Menthae piperitae 
guttas dece1.n. 

Solvito 
Spiritus 

grammatibus decem . . . 
qui inest in vasculo porcellaneo maiore. 

Solutis infunclito syrupum e 
frustulorum sacchari 

x. 

10 

grammatibus sexaginta et quinque. 65 
atque 

Aquae destillatae 
grammatibus triginta et quinque. 35 

extempore paratum, et fervidum. 
Est syrupus clecolor, darus et perlucidus, sapore grato 

menthae piperitae. 

Syrupus Rubi ldaei. 

Rp: fructuum maturorum Rubi ldaei 
grammata quinque milia 5000 

Sacchari pul verati 
grammata quinquaginia. 50 

ln pultem contusa stent temperie mecliocri, crebrius 
agitata ta111diu, dun1 examen laticis per charta111 
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traiecti, mixtum dimidia quantitate spiritus, non fial 
turbidum. 

Succi Rubi ldaei 
expressi el per per diem totum in cella frigida sedi
mentati, postea autem per charlam traiecti singu!ae 

partes ponderalae centum . . . . . 
coquantur lege artis 

Sacchari 

100 

partibus ponderatis centum sexaginla et quinque 165 
ut syrupus fial. 

Est syrupus darus, perlucidus coloris atro-rubei, aroma 
naturale rubi habens. Pondus specificum !ere 1 ·34. Reactionis 
est acidae. 

Centimetra cubica 5 syrupi mixla centimetris cubicis 20 
spiritus ilico turbantur, post nonnullas sexagesimas horae abun
dans e liquore praecipitatum floccosum secernitur. 

Pensato grammata 10 syrupi, diluitoque in cylindro maiore 
cum centimetris cubicis 30 aquae clestillatae; addilo solutis kalii 
sulfurici gramma o·s, acidi sulfurici cliluti centimelrum cubicum 1, 
item gossypii filum longitudinis centimetrorum 10 pinguedine 
prorsus carentem. Ebulliat liquor per sexagesimas horae 15, 
deinceps filum exemptum aliquoties lavato aqua destillala. filum 
postea inter chartam emporeticam siccatum sít paene album. 

Mensurato syrupi rubi idaei centimetra cubica 10 in infundibu
lum secretorium, reddito acidula aliquot guttis acidi phospho
rici, additoque aetheris centimetra cubica 20. lnfundibulo 
obturato liquor saepius quassandus est. Semihora elapsa filtralo 
liquorem aelhereum iam darum redditum, dimidiamque partem 
evaporato ex patella porcellanea, ut fiat residuum siccum. Hoc 
ne sit saporis dulcis. Alteri liquoris aetherei parti addito aquae 
destillatae centimetra cubica 2, atque 1-2 guttam solutionis ferri 
sesquichlorati. Posl conquassationem stratum aquosum colore 
violaceo-rubro ne induatur. 

Servetur in lagoenis omnino repletis. 

Syrupus Senegae. 

Rp: Radicis Senegae (Ill.) 
grammata viginti . . . 20 

r 

1 Macerato crebrius miscens per totum diem 
Spiritus concentrati 

grammatibus quindecim . 
atque 

Aquae destiilatae 
grammatibus centum triginta et quinque 

ln latice hoc expresso et filtrato solvito 
Sacchari frustorum 
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15 

135 

grammata clucenta et quinquaginta 250 
Soluta ebulliant, elein colato. 
Pondus sic confecti syrupi sit 

grammatum quadringentum. . . . . 400 
Est syrupus coloris pallide flavi darus et perlucidus. 

Solutio eius aquosa decolor (1: 10) additis aliquol guttis 
liquoris ammoniae lO'fo-arum colorem ducit subviride flavum. 

Servetur pasteurisatum in lagoenis minoribus. 

Syrupus simplex. 

Rp: Sacchari concisi 
grammata sescenta viginti quinque 625 

solvito 
Aquae destillatae 

grammatibus trecentis septuaginta et quinque 375 
Soluta ebulliant filtrenturque per charlam contabulatam 
emporeticam, quae prius aqua destillata abluta, et siccata 
exstat. 

Est syrupus coloris, atque odoris expers, darus et perluci
dus. Solutionis eius partibus ponderatis 2 aquae destillatae con
fectae pondus specificum 1 ·0S4--1 ·0S6 est. 

Tamarindi fructus. 

Tamarindus Indica L. (legumüzosae) est arbor Africae 
tropicae indigena, sed nunc; paene per omnes regiones tropicas 
culta, cuius legumen, fere 20 cm. longum, plane compressum 
semina complura, nonnunquam 12 ferens, pulpam e frutice de
promptam offert. 



Moles sub!usco-nigra, cohaerens, tenax, mollis, vix olet, 
sapore est primo paululum subdulci, mox acrius acido. Frustula 
septi membranacei !ragilia, sub!lavo-!usca; item !ragmina e me~to
matibus, porro semina rotundata nitida, plana plerumque adm1xta 
sunt pulpae. 

Quodsi grammata 20 pulpae tamarindorum sen,iinibus orbatae 
mixta cum grammatibus 190 aquae stetermt per horá'.s duas, 
mixtura interdum agitata, deinceps !iltrata fuerit; tum grammata 
100 liquoris huius exsiccati praebeant extractum saltem gram
matum 5. 

Reiiciatur merx odoris mucidi aut mephitici, coloris rufidi, 
multa semina !ragminaque pericarpii continens. 

Tanninum aibuminatum keratinatum. 
fionthinum. 

Pulvis subflavo-fuscus, odore atque sapore carens. Aqua et 
spiritu paene insolubilis. . 

Per Jiquorem natrii hydrooxydati quinquies norm~lis temper.1e 
mediocri tantum ex parte, sed ferve!actus prorsus solv1tur. Solulio 
haec coloris rubeo-!usci, reactionisque Iixiviosae, supersaturata ope 
acidi hydrochlorici, praecipitatum of!ert subrubeo-flavum. Tenta
men eius grammatis 0·1, si cum centimetris cubicis 10 aquae 
conquassaveris, fit Iiquor, qui perada filtratione clarus redditus, 
adiecta solutione ferri sesquichlorati semel normalis, colorem tra
hit caeruleum. 

Quodsi tentamen grammatis 1 digestum fuerit temperie 
gradus 40'-imi, per horas 3 cum grammate 0·1 pepsil:i atq ue 
acidi hydrochlorici diluti centimetro cubico 1 ·5, residuum, 1d quod 
insolubile remansit, in filtro collectum et centimetris cubicis ~O 
aquae elotum, si exsiccatum fuerit ad pondus constans tempene 
rrradus 100°-imi saltem rzramma 0·7 redclat. 
t::> ' ....., • 

Tentamen grammatis 0·5 combustum in ollula platmea ne 
praebeat plus cineris, quam gramma o·o3. 

Taraxaci radix. 

Est planta Taraxacum oificinale !Vig. (Compositae) apud 
nos in pratis ubivis proveniens, cuius radices, autumno pe 

í 
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acto fossae suni multicipes, subnigro-fuscae, fere 30 cm. longae 
superne 1-21

;, cm. crassae, fusiformes, inferius attenuatae, per 
longitudinem sulcatae, rugatae, recentes carnosae, !racturae in 
piano recenti succum lacteum stillantis, saporis maxime amari. 
ln sectione transversa radicum aridarum si aqua maduerint, in 
cortice Jato, oculis quoque inermibus apparen t circuli concentrici, 
qui collocationi canalium succi lactei atque vasorum cribrosorum 
convenientes sunt. Xylema subluteum in sectione transversa non 
est radiatum, sed congruenter cum vasis sectis porosum. Cel
lulae parenchymatis multum inulini habent. 

Terebinthina communis. 
Ba!samum Terebillfhinac. 

Pinus Pinaster Solander (Pinus maritima. PoiretJ, Pinus 
sylvestris L., Pinus Laricis Poiret, Pinus australis lvliclzx. aliae
qae species Pini (Pi!laceae}, Europae et Americanae, ferunt mer
cem, balsamum ex truneis sauciatis profluens, spissitudinis mellei, 
tenax, viscosum, coloris sublutei vel sub!usci, odoris peculiaris, 
saporis .pungentis, subarriari. Balsa111um balneo aquae calefactun1 
fit clarum, perlucidum, refrigeratum vero iterum turbatur aut 
forte subgranulosum evadit. Microscopio scrutanti apparent cry
stalli cotiformes. Copiose solvitur spiritu atque chloroformio, 
solutio eius spiri1uosa reactionis est acidae. Aethere petrolei et 
carbonio disulfido turbide solvitur, turbatio adiecto spiritu autem 
evanescit. Destillatum ope vaporis aquae offert partes centesimas 
15-30°10 olei terebinthinae. 

Terebinthina veneta. 
Terebinthi11a larici11a. 

Est balsamum profluens e trunco terebratione sauciato 
arboris: Larix decidua Miller (Pi1Zus Larix.L.), (Pillaceae) indigenae 
in parÍibus meridionalibus Comitatus Tirolensis. Balsamum spis
situdine melleo est tenax, perlucidum, modice fluorescens, colore 
flavo, luteo-fusco aut olivaceo, sapore peculiari, amaro-pungenti. 
Crystalli ex eo ne tum quidem secernuntur, si strato tenui ex
tensum diutius permanserit. Spiritu, chloroformio, aethere, acido 
acetico glaciali, benzolo atque acetono totum solvitur, itemque paene 

47 



aethere petrolei, carbonio disulfido autem tantum turbide potest 
solvi. Solutio eius spirituosa reactionis est acidae. Exiguam 
quantitatem si superfuderis Jiquore ammoniae, ne reddatur turbida. 

Terpinum hydratum. 
CisHi;(OH),, H,O = 190·2. 

Crystalli decolores, nitidae odoris paene expertes; saporis 
modice aromatico-subamari. Subito calefactum liquescit gradu 
116-o. Partibus pensatis circiter 250 aquae, partibus 10 spiritus, 
partibus 100 aetheris, el partibus 200 chloroformii solvitur. 

Quodsi aliquantulum terpini hydrali cum nonnullis centi
metris cubicis acidi sulfurici calefeceris, tum soluta spargunt 
odorem gravem, qui nobis flores syringae in memoriam redigit. 
Solutio acido sulfurico concentrato parata coloris est aurantiaco. 

Solutio eiusdem confecta cum aqua destillata fervida, non 
debet esse reactionis acidae. 

Aestuatum ex platinea lamina nullo residuo remanente de
flagret. 

~l- Theobrominum natrio-salicylicum. 
1 

Pulvis albus, paene inodorus, sapore lixivioso et amaro. Pari 
pondere aquae !eniter ca!efactus totus solvitur. ln solutione eius 
(1: 10), quae co!ore carens, aut vix subflavo est, reactionemque 
habet Jixiviosam, adiecto acido hydrochlorico fit praecipitatum 
album copiosum. 

Theobromini natrio-salicylici gramma o·5 si solveris cen time
tris cubicis 5 aquae, solutaque mox aliquot guttis natrii hydro
oxydati permiscueris, postea vero pari volumine chloroformii 
saepius quassaveris, evaporato chloroformio quod secernitur, 
hoc modo perexiguum praebeat residuum. Solvito theobromini 
natrio-salicylici gramma 1 in tubulo probatorio centimetris cubi
cis 10 aquae destillatae calidae. Transigito per solutionem hanc 
gas carbonii oxydi, per sexagesimas horae 15, mox reponito 
liquorem praecipitato refertum, stetque temperie solita horas 3. 
Deinceps colligito praecipitatum in infundibulo parvo, quod 
offultum sit flocco gossypii temperie graduum 100 siccati, 
atque prius, una cum in!undibulo ponderati; lavato bis centime-
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tris cubicis quinis (5-5) aquae frigidae, postea siccato omnia 
temperie graduum 100. Poncius theobromini, quod sic pensatum 
est, saltem grammatis 0·4 esto. 

Quodsi particulam Jiquoris de theobromino filtrati decies 
tanta copia aquae dilueris, haec adiectis aliquot guttis solutionis 
ferri sesquichlorati colorem ducit atro-violaceum. Ad statuendum, 
quod inest in infundibulo, theobrominum, num idem sit; spargito 
tenlamen eius, quantum mucro cullri capi1, in patellam porcel
laneam, affundens aquae chloratae centimetra cubica 10, el fac 
ut liquor balneo vaporis ad siccitatem evaporet; residuum autem 
hoc coloris subflavo-rubei pauco liquore ammoniae addito induat 
colorem purpureo-rubrum. 

A1ten1e servetur in vasculo recte obturato. 
Doses maxin1ae singulae grain1na 1. 
Dosis maxima ín clie1n gTamn1ata S. 

Thymo!um. 
ki dhy !-pro pyfph en 0!11111. 

CJ-!„(CHJ(C,!i,)OH = 150·1. 

Crystalii decolores, odoris qui thymum nobis in memoriam 
redigit, saporis condimentario-acris. Liquescit aradu 50-51-o 

b ' 
ebullit vero 228-230-o. Poncius speci!icum 1 ·02s. Aqua vix sol-
vitur, spiritu autem, aethere et chloroformio copiose, liquore quoque 
natrii hydrooxydati bene solvitur. 

Sunt crystalli thymoli coloris expertes, aridae, non cohae
rentes. Quodsi thymoli gramma J, in pulverem c01ítriti saepius 
quassaveris cum centimetris cubicis 20 aquae, solutio filtrata ne 
sit reactionis acidae, adiectaque gutta 1 solutionis !erri sesqui
chlorati non debet indui colore violaceo. 

Quodsi thymolum balneo aquae calefeceris, ex patina sensim 
avolans, residuum quod ponderari potest, haud praebeat. 

Servetur in vasculo recte obturato. 

Tiliae flores. 

Tilia ulmi!olia Scop. (T. parvifolia Ehrh) atque Tilia platy
phyllos Scop. IT. gra11difo!ia Ehr.) (Tiliaceae) arbores per totam 
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1 
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Europam indigenae et cultae, quarum inflorescentia mense lunio 
atque lulio lecta, prorsus explicata offert mercem. Sunt cymae 
ferentes pedunculum usque ad dimidiam partem connatum 
cum bractea subluteo-viridi, chartacea, semiperlucida, Iigulata, 
glabra, reticulato-venata, quae simul cum inflorescentia adhibetur, 
Cyma T. ulmifoliae !Ioribus 5 -11 T. platyphyllos vero floribus 
2-5 formatur. Flores pusilli habent sepalas 5 cymbae-formes, 
cteciduas, villosas, clarius virides; totidemque petalas spatulatas 
subluteas, aut subfusco luteas; sunt praediti staminibus 30-·AO 
liberi s, canc!idis, corollam vix superantibus; germen est superum, 
quinquies Ioculatum, rotundum, filamenta longa, stigma quinque
lobum. 

ln singulis quibusque partibus florum occurrunt cellulae 
mucilaginosae; et sepalae et petalae, germen quoque ipsum pilo
sissimum est. 

Odor florum haud gravis, a1noenus, sapor aute111 1nucila~ 

ginosus, paululu1n dulcis est. 

Tincturae. 

Tincturae sunt extracta tenuia e simplicibus vegetabilibus, 
vel animalibus confecta. 

Tincturae efficaciae validioris conficiuntur ex parte pensata 
J substantiae, partibusque 10 menstrui, secundum leges artis 
percolandi; ceterae vero tincturae ex parte pensata 1 substantiae 
ac partibus 5 menstrui ratione macerationis. 

ln conficiendis examinandisque tincturis, praeter normas 
quae singulis iam articulis perscriptae sunt, observato regulas 
has generales, quae sequuntur. 

1. Simplicibus modo optimae notae utitor. 
2. Quae maceranda sunt, temperie graduum 15-25 in 

vasculo recte obturato, saepius quassata conficito. 
3. ld quod prelo adhibito expressione peri!, reficito latice 

eiusdem compositionis ita, ut residuum expressum latice de!icienti 
diligenter humectans rursus prelo exprimas. 

4. Tinctura, quam refecisti ad pondus postulatum, fac ut 
subsidat vasculo obturato, dein filtretur per chartam infundibulo 
cooperto. 

5. Tincturae fortiores conficiendae sunt secundum leges 
artis percolandi, quae scriptae leguntur in articulo, ubi: de ex-
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tractis agitur. Pulverem diligenter madefactum ponito in apparatu 
percolatorio superfundens tantum menstrui, ut latex substantiam 
totam obruat, deinceps claudito apparatus tubulum deferentem. 
Postridie aperito percolatorium, tali ratione moderans stillationem 

. liquoris, congruenter quantitati substantiae, ut singulis horae sexa
gesimis guttae 4-8 decidant in vas recipiens. Stillicidium tum 
intermittere 'Oportet, cum copia tincturae in vase collectae iam 
ponderis fuerit postulati. 

Tincturae, quae arte percolandi parabantur, priusquam fil
trentur, nihilominus subsidere debent. 

6. Tincturae fortiores eiusmoc!i, in quibus propter qualitates 
substantiae extrahendae haec extractio arte percolatoria apte perfici 
non potest, aut ratione macerationis, aut legibus · ipsius solu
tionis proportione 1: 10 sunt conficienc!ae. 

7. Quantum tincturae habeant extracti sicci omni occasione 
statuendum est ex grammatibus 10 tincturae py.xide siccatoria 
exsiccatis. Evaporato prius tincturam attente, ut siccun1 reddatur, 
atque residuum siccato temperie graduum 100, dum pondus con
stans fiat. Pondus residui huius multiplicato cum numero 10, 
summa, quam accipies, exhibebit partibus centesimis oblatum, 
quantum sit extracti sicci, quod tincturae inest. 

8. Tincturae fortiores servandae sunt attente, temperie 
mecliocri. 

9. Solummodo tincturae clarae et perlucidae, sedimentis om
nino carentes sunt dispensandae. 

Tinctura Absinthii composita. 

Rp : H erbae Absinthii (Ill.) 
gran1mata centun1 

Flavedinis Aurantii (II.) 
grammata quinquaginta . 

Rhizomatis Calami aromatici (II.) 
gram1nata viginti . 

Radicis Gentianae (II.) 
grammata viginti . 

Corticis Cassiae Cinnamomi (IV.) 
gran1n1ata decen1 . . . 

100 

50 

20 

20 

10 
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Macerentur 
Spiritus diluti 

grammatibus mille . . . 
per dies 6. Pondus paratae tincturae sit 

1000 

grammatum mille. . . . 1 OOO 
Est liquor spiritosus, coloris subviride-fusci, darus et per

lucidus, redolens absinthium, saporis perquam amari. Pondus 
specificum 0'896-0'902. Habeat extracti sicci saltem 2·so;

0
• 

Servato in cella frigida, vasculo probe obturato. 

~!- Tinctura Aloes. 

Rp: Aloes (Ill.) 
grammata quinquaginta . . . . . . 50 

Solvito saepius quassans in vasculo recte obturato 
Spiritus diluti 

grammatibus quadringentis quinquaginta 450 
Soluta filtrentur in infundibulo cooperto per chartam, 

residuumque eluito tanta quantitate spiritus diluti, 
ut pondus tincturae confectae efficiat 

grammata quingenta . . . . 500 
Liquor spiri!uosus, coloris subviride-fusci, odoris aloes, 

saporis quam maxime amari. Pondus specificum 0·920-0·925. 
Habeat extracti sicci saltem 9°,,. 

Residuum siccum, quod ex tinctura aloes evaporata acci
pies, reactiones easdem praebeat, quae in articulo, ubi aloen 
enarravimus, scripta sunt. 

Attente servetur. 

Tinctura amara. 

Rp: Foliorum Trifolii Fibrini (II.) 
Herbae Centaurii (II.) 
Radicis Gentianae (II.) 
Flavedinis Aurantii {II.) 

ex singulis gran1mata quinquagena . 
Natrii carbonici dilapsi 

grar111nata decen1 . . 

50 

10 

Macerato 
Aqúae Cinnamomi spirituosae 

grammatibus mille 
per dies 6. 
Pondus tincturae paratae sit 
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1000 

grammatum mii le. . . . . . . . . 1000 
Liquor spirituosus, coloris subrubeo-fusci, darus atque 

perlucidus, saporis cinnamomei, admodum amarus. Reactionis 
sit Iixiviosae. Pondus specificum 0·984-988. Habeat extracti sicci 
saltem 2'6°/,. 

Tinctura aromatica. 

Rp: Corticis Cassiae Cinnamomi {III.) 
gramrnata sedecim 

Rhizomatis Zingiberis {III.) 
grammata octo. 

Rhizomatis Zedoariae (11.) 
Flavedinis Aurantii {III.) 
Caryophyllorum (III.) 
Fructuum Cardamomi (Ill.) 
singulorun1 

grammata quaterna . 
Macerentur 

· Spiritus diluti 
grammatibus ducentis. 

per dies sex. 
Poncius tincturae confectae efficiat 

16 

s 

4 

200 

grammata ducenta . . . . . . . . 200 
Liquor spirituosus coloris atro-subrubeo-fusci, darus et per

lucidus, saporis condimentarii. Pondus specificum 0·894-0'898, 
Contineat residui sicci saltem 1 ·s010 • 

Tinctura Aurantii. 

Rp: Flavedinis Aurantii (II.) 
grammata ducenta 

Macerato 
Spiritus diluti 

grammatibus mille . . 

200 

1000 



1 

1 

1 

l 

l 
l 

l 
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per dies 6. 
Pondus tincturae confectae efficiat 

grammata mille . . . . . . . 1000 
Est liquor spirituosus, subrubeo-luteus, darus e! perluci

dus, qui pericarpium aurantii sapit atque o!et. Pondus specificum 
0"910-915. Contineat extracti sicci saltem 5%. 

Tinctura Aurantii pro syrupo. 

Rp: flavedinis Aurantii (V.) 

Macerato 
Spiritus diluti 

grammata quingenta 500 

grammatibus trccentis. . . . . . . 300 
conficitoque secundum leges artis percolandi, ope 
spiritus diluti tincturam, ·cuius pondus sít 

grammatum mille. . . . . . . . . 1000 
Est liquor spirituosus, coloris subrubeo-flavi, qui rnaxirne 

sapit redoletque pericarpium aurantii. Pondus specificum 0·950-
0·960. Contineat extracti sicci saltem 15°;,. 

Servetur ín lagoenis omnino repletis. 

-F Tinctura Belladonnae. 
(Formula i11temationalis.j 

Rp: foliorum Belladonnae (lll) 

Macerato 
Spiritus diluti 

grammata quinquaginta . . . . . . 50 

grammatibus viginti. . . . . . . . 20 
atque conficito secundum leges artis percolandi ope 
spiritus diluti 
tincturam, cuius pondus sit 

grammatum quingentorum. . . . . 500 
Est liquor spirituosus inter parandum atro-viridis, poste

rius coloris subviride-fusci, clarus e! perlucidus, redolens folia 
bellacionnae. 

Poncius specificurn 0·900-0·904. Continea! extracti sicci 
saltem 2'5°/o. 

' 

:l 
! 
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Residuum siccum, quod obtinusti evaporatis grammatibus 
10 tincturae belladonnae, solvito centimetris cubicis 10 aquae 
destillatae fervidae. Traiicito soluta per chartam, et divic!ito in 
parles duas. Partem alteram conquassato ín iniunciibulo separa
torio minore cum centimetris cubicis 10 aetheris, refundens 
liquorem aethereum emunciatum ín tubulum exploratorium. Huic 
acidito centimetra cubica 10 aquae destillatae, gu!tamque unam 
liquoris ammoniae 10°1,-arum, eaque item conquassato. Liquor 
aquosus, qui ab aethtre secernitur, colore subcaeruleo-viridi 
fluorescit. Partem alteram conquassato in infunclibulo secretorio 
minore per sexagesimas horae 2 cum centimetris cubicis aethe
ris, atque guttis 10 liquoris ammoniae J0°!0-arum. Liquorem 
aethereum, qui clarus fit, evaporato ex patella porcellanea, cium 
siccum fiat, recrementumque humectans aliquot guttis acicii 
nitrici fumantis, rursus evaporato ut siccum reciciatur. Quocisi 
residuo huic acihuc tepenti acistillaveris nonnullas guttas liquorts 
Jrnlii hyclrooxydati spirituosi, mutat colorem atro violaceo-rubrum. 

Doses 111axin1ae singulae grarnma t ·O 
Dosis maxima in dien1 gra111maia 3·0. 

-i~ Tinctura Cannabis lndicae. 

Rp: Herbae Cannabis lndicae 
gra1n1nata quinquaginta . . . 

Maciefaci!o 
Spiritus diluti 

50 

grammatibus triginta . . . . . . 30 
atque con!icito secuncium leges artis percolancii ope 

spiritus diluti tincturam, quae sit pondo: 
grammatum quingentorum . 500 

Est liquor spirituosus, coloris subviricie fusci, darus et 
perlucicius, reclolens cannabim. Poncius specificum 0'898-0'902. 
Habeat cxtracti sicci saltem 20:0 • 

Servetur in lagoena coloris atri. 
Doses n1axÍ111ae sing·uiae gTan1rna: 1 ·o. 
Dosis 111axin1a in diem gTammata 4·0. 

1 

1j 

1 
j 

1 
' 
1 
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„.L Tinctura Cantharidum. l 

(Formula intemationalis,) 

Rp: Pulveris Cantharidum (V.) 
grammata quinquagi.nta . . . . 50 

Rigato in mortario porcellaneo pistillo tritturans 
Spiritus diluti 

grammatibus triginta . . . . . . 30 
atqtÍe conficito secundum leges artis percolationis, ope 

spiritus diluti tincturam, cuius pondus sit 
grammata quingenta . . . . „ . 500 

Est liquor spirituosus, coloris subryb.eo-fusci, darus et 
perlucidus. Pari volumine aquae mixtus lactescit, calefactus vero 
spargit odorem lyttae fastidiosum. Pondus specificum 0·395...:..0·900. 
Contineat extracti sicci saltem 2°1'0• 

Servetur in lagoena coloris atri. 
Doses n1aximae singulae gramma o·s. 
Dosis maxima in diem gramma 1'5. 

Tinctura Capsici. 

Rp: Pulveris Capsici (IV.) 

Humectato 
Spiritus diluti 

grammata quinquaginta 50 

grammatibus triginta . . . . . . . . 30 
atque conficito secundum leges artis percolandi tinctu-

ram, cuius pondus absolvat 
grammata quingenta . . . . . . . . 500 

Est liquor spirituosus, primum opacus, dein coloris auran
tioco-rubei, clarus et perlucidus, capsicum redolens, saporis 
maxime urentis atque pungentis. Pondus specificum 0·900·-0'905. 
Contineat extracti sicci saltem 30:,. 

Tinctura Castorei. 

Rp: Castorei comminuti 
gram111ata viginti 20 

Macerato 
Spiritus diluti 

per dies 6. 
grammatibus centum . . . . . . 

Liquore filtrato pondus .eius trutina examinandum est, 
castoreum autem, quod insolutum evasit, rursus ma
ceretur tanta quantitate 

Spiritus diluti, 
quanta de pof!dere originali liquoris filtrati abest. Ela
psis horis 2 hunc quoque laticem per eandem chartam 
filtrato ad liquorem, quem prius pertractavimus. 
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100 

Pondus utriusque liquoris in unum confluentis absolvat 
grammata centum . . . . . . . . . 100 

Est liquor spirituosus, coloris subrnbeo-fusci, darus et per
tucidus, odoris acriter castorei. Aqua permixtus turbatur. Pondus 
specificum 0·900-0·905. Habeat extracti sicci saltem 9°/,. 

Tinctura Chamomillae. 

Rp: florum Chamomillae 

Macerato 
Spiritus diluti 

per dies 6. 

grammata ducenta . 

grammatibus mille 

Pondo sit tinctura confecta: 

200 

. 1000 

grammatum mille . . . . . . . . 1000 
Liquor spirituosus, coloris subviride-fusci, darus et perluci

dus, redolens, sapiensque chamomillam. Pondus specificum 
o·900-0·905. Contineat extracti sicci, saltem 3·5°.10 • 

Tinctura Chinae. 

Rp: Pulveris corticis Chinae (IV.) 
gram111ata centu111 

Macerato 
Spiritus diluti 

grammatihus quingentis . . . . . . 

100 

500 

1 
1 

1 

j, 
~ .... 
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per dies 6. 
Tinctura confecta pondo expleat 

grammata quingenta . . . . . . . 500 
Est liquor spiriluosus, darus et perlucidus, coloris rubeo

fusci, saporis amari, adstringentis, corticis chinae similis. Poncius 
specificum 0·910-915. Habeat extracti sicci saltem 5·5°/0 • 

Evaporatis grammatibus 10 tincturae, quod relictum erit 
extractum siccum, si calefeceris in balneo aquae cum centime
tris cubicis 5 aquae solvitur, praebens recrementum resinosum. 
ln solutione filtrata, quae clara et · perlucida evasit, refrigerando 
fit praecipitatum subrubeo-flavum, calefacUone denuo solubile· 

. 
Tinctura Chinae composita. 

Rp : Corticis Chinae (Ill.) 
grammata centum et quinquaginta 150 

Radicis Gentianae (II.) 
grammata quinquaginta 50 

Flavedinis Aurantii (II.) 
grammaia quinquaginta 

Corticis Cassiae Cinnamomi (III.) 
grammata viginti et quinque 

Macerato 
Spiritus diluti 

50 

25 

grammatibus mille ..... 1000 
per dies 6. 
Tinctura confecta sit pondo 

grammatum mille . . . . . . . . . 1000 
Liquor spirituosus coloris atro-rubeo-fusci, darus atque 

perlucidus, saporis condimentarii, amari. Poncius specificum 
0·910-0·915. Addita aqua valide turbatur. Habeat extracti sicci 
saltem 5·5'/0• 

Tinctura chinae composita num eadem sit, sic tibi persua
deas, uti praescriptum reperies in articulo, ubi de tinctura 
chinae simplici agitur. 

Tinctura Cinnamomi. 

Rp.: Corticis Cassiae Cinnamomi (IV.) 
grarn1nata clucenta 200 

Macerato 
Spiritus diluti 
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grammatibus mille . . . . . . . . 1 OOO 
per clies sex. 

Tinctura parafa sit ponderis 
grammatum mille . . . . . . . . 1000 

Est liquor spirituosus, coloris atro rubeo-fusci, clarus atque 
perlucidus, saporis et odoris cinnamomei. Poncius specificum 
0·892-0.896. Contineat extracti sicci saltem gramma 1 ·2. 

-!~ Tinctura Colchici. 
(Formula intcmationalis. i 

Rp: Seminum Colchici maturorum (IV.) 
grammata viginti et quinque 25 

lmmissa in percolatorio superfundantur tanta quantitate 
spiritus c!iiuti, ut pulvis grossus obruatur. Post biduum aperito 
percolatorium conficitoque lege artis tincturam, quae sit pondo 

grammatum ducentorum et quinquaginta 250 
Liquor spirituosus clarus et perlucidus, coloris subluteo

fusci, saporis amari. Poncius specificum 0·901-0905. Habeat 
extradi sicci saltem 3'/.. 

Solvito residuum siccum, quod accipies evaporatis gramma
tibus 10 tincturae huius, in centimetris cubicis 5 aquae destil
latae fervidae, soluta filtrato in infunclibulum separatorium sine 
refrigerari et cleinceps addito chloroformii centimetra cubica 5, 
iiem liquoris ammoniae 10°/0 -arum guttas 10. Mixturam quassato 
saepius per sexagesimas horae 2, postea filtrato liquorem chlo
roformeum, qui clarus redditur, in patellam porcellaneam, evapo
ratoque, dum siccum fial. lnstillato in residuum frigidum acidi 
sulfurici concentrati guttas 5 granulumque kalii nitrici. ln Iatice 
flavo striae subcaeruleo-virides, post violaceo-rubrae apparent. 

Quotannis renovetur. Atlente servato. 
Doses maximae singulares gramma 1 ·5. 
Dosis maxima in diem grammata 5·0. 

1 
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+· Tinctura Digitalis. 
(Formula intem a tionalis.) 

Rp: foliorum Digitalis (IV.) 
Macerato 

Spiritus diluti 
grammatibus triginta 

atque conficito lege percolationis, ope 
Spiritus diluti 

tincturam, pondere 

30 

grammatum quingentorum. . . . . 500 
Recens confecta tinctura est liquor spírituosus, coloris atro

viridis, posterius subviride-fusci, clarus et perlucicius, odoris 
peculiaris, saporis subamari. Poncius specificum 0·902 0·906. 
Habeat extracti sicci saltem 3·5'fo. • 

Solvito extractum siccum, quoci praebent evaporata gram
mata 10 tincturae huius, in centimetris cubicis 10 aquae destiltatae 
bullientis, solutisque inter quassandum adciito plumbi acetici basici 
soluti guttas 5, traiicitoque tata per chartam in infundibulum 
separatorium. Filtratis addito: chloroformii centimetra cubica 10 
mixturamque diligenter quassato per sexagesimas horae 2. 
Liquorem chloroformiatum, qui clarus fit, evaporato balneo aquae, 
ut siccum reddatur, quodque remanet solvito acidi acetici concen
trati centimetris cubicis 3, quibus etiam gutta 1 solutionis ferri 
sesquichlorati seme! normalis sit adiecta. Quodsi liquorem hunc 
acido acetico refertum tabulatim disposueris, supra centimetra 
cubica 2 acidi sulfurici concentrati, in platina contermino apparebit 
orbis carmino-ruber, et super hunc stria colore subcaeruleo viridi. 

Servetur attente in lagoena atro colorata. 
Doses maximae singulae gramma l '5. 
Dosis maxima in diem grammata 5·0. 

Tinctura Gallarum. 

Rp: Pulveris' Gallarum (IV.) 
grammata ducenta 

Macerato 
Spiritus diluti. 

200 

grammatibus mille . . . . . . . . 1000 

r 
1 

! 
1 . 
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per triduum. 
Liquor spirituosus, coloris rubeo-fusci, clarus et perlucidus 

saporis perquam adstringentis est. Aqua commixtus non tur
batur. Poncius specificum 0·940-0'950. Contineat extracti sicci 
saltem 10°/,. 

Solutio aquosa (tincturae gutta 1 et aquae destillatae centi
metra cubica 10, adiecta gutta 1 solutionis ferri sesquichlorati, 
colorem ducit atro-caeruleum. Una-alterave gutta tincturae in 
solutione gelatinae glycerinata turbationem efficit floccosam. 

Tinctura Gentianae. 

Rp: Radicis Gentianae (II.) 
grammata centum . . . . . . . . 100 

Macerato 
Spiritus diluti 

gran1111atibus 
per dies 6. 

Tinctura confecta sit pondo 

500 

grammatum quingentorum . . . . 500 
Est liquor spirituosus, coloris rubeo-fusci, clarus et per

lucidus, redolens radicem gentianae, sapore perquam amaro. 
Poncius specificum 0·9J8'-0·922. 

Habeat extracti sicci saltem 1°1,. 

-J~ Tinctura lpecacuanhae. 
(Formula üztemationalis) 

Rp: Pulveris radicis lpecacuanhae (V.) 
grammata quinquaginta . 

Humectato 
Spiritus diluti 

50 

grammatibus viginti et quinque 25 
atque conficito arte percolationis ope 
Spiritus diluti 
tincturam, quae sit pondo, 

grammatum quingentorum . . . . . 500 
Est liquor spirituosus, coloris subrubeo-fusci, darus et 

perlucidus, saporis mephitici. Poncius specificum 0·895-0·900 
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Contineat ex alcaloídis, quae insunt ín radice lpecacuanhae 
saltem 0'2'fo, quod tibí ratione tali statuendum est: 

Evaporato tincturae lpecacuanhae grammata 32 ín cucurbita 
Erlenmeyeriana balneo aquae, u t redclantur grammata 10. Residuo 
refrigerato infundens aetheris grammat~ 60, atque Jiquorís am
moníáe 10°/,-arum centimetra cubica 2·s, obturato cucurbitam 
recte, et quassato indefesse et fortiter per 1/, horae. Semíhora 
elapsa filtrato. de Jatíce aethereo, qui darus evasit, grammata 
45 (= tincturae grammata 24) i.n cucurbitam alteram e vitro 
jenensi factam, epistomeo vitreo munitam, quae capit centímetra 
cubica 200, ceterum autem peragito aeque, ac ín articulo, ubí 
de extracto belladonnae agitur, praeceptu~ Jegitur. Solutio acidi 
hydrochlorici decinormalis satura ut reddatur, non mínus quam 
centimetra cubica 7·9, non tamen plura, quam centimetra cubica 
S·J consumi Jicet de Jiquore natrií hyclrooxydati decinormalis 
(Centimetrum cubicum 1 acidi hydrochlorici decinormalis = 0·0241 
gT. cn1ctini, cephaeli.ni). 

Quodsi tinctura haec plus contíneat alcaloidorum, quam 
0·2°. 0 , diluenda est ope spiritus diluti, ut non nisi 0·2°: 0 alcaloi
dorum habeat. 

Attente servetur. 

-l~ Tinctura Jodi. 
So!ufio Jodi spirilaosa. 

1 Formula intemationa!is.) 

Rp: Jodi in pulverem contriti 
grammata viginti 

Solvito, quassans ín Jagoena recte obturata 
Spiritus concentratissimi 

20 

grammatibus centum et octoginta 180 
Est Jiquor spirituosus, coloris atro-rubeí-fusci, limpidus et 

perlucidus, iodum redolens. Poncius specificum O·SS0-0·890. 
lnstillatus ín aquam secernit íodum, haec vero aqua quassata cum 
chloroformio colorem induet airo-violaceum. Orammata quinqua
ginia tíncturae iodi evaporata temperie balnei aquae, resíduum 
quod ponderari potest, ne praebeant. 

Solvito kalii iodati gramma 0·5 ccntimetrís cubicís 10 aquae 

1 
·,i;. 

1 
l 

i 
l 

1 
f 
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destíllatae ín cucurbita. Solutis ponderato accurate grammata 1.27 
tincturae iodi, deínceps instillato Jatici solutionis natríí thiosul
furici decinormalis tantum, ut liquor sane decolor reddatur. 
Numerus centimetrorum cubícorum, quí de solutione natrii 
thiosulfurici consumti erant. sít saltem 18, sed plus, quam 20 
ne sít. 

Servato attente ín Iagoena atro colorata. 
Doses maxímae singulae pro usu ínterno gramma 0·2. 
Dosis maxima ín diem pro usu interno gramma 1·0. 

-1~ Tinctura Lobeliae. 
(Formula intenzationalis). 

Rp: Herbae Lobeliae (IV.) 
Humectato 
Spiritus diluti 

grammatibus trigínta . 
atque conficito arte percolationís, ope 
Spiritus diluti 
tincturam. cuius pondus absolvat 

30 

gramrnata quingenta . . . . . . . . 500 
Liquor spirituosus, coloris subviride-fusci, Iimpidus et 

perlucidus. Poncius specificum 0"895-900. Habeat extracti sicci 
saltem 1·8°/0 • · 

Servato attente ín lagoena atro colorata. 
Doses maximae singulae: gramma 1 ·o 
Dosis maxima ín diem: grammata 3·0. 

Tinctura malatis Ferri. 
Rp: Extracti malatis Ferri 

quantu111 s a tis, u t 
Aqua Cinnamomi spirituosa 
solutum, refectumque ad 

grammata mílle . . . . „ . . . J OOO 
tincturae paratae partibus 100 contineant ferri gramma o·s. 

Liquor, strato tenui coloris subvíride-fusci, saporis subdulcis 
-cinnamomei, atque modo leniter ferrei. Aqua, quavis proportione 

48 
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misceri potest. Solutio parafa guttis 2 tincturae, et centimetris 
cubicis 10 aquae, una-alterave gutta acidi hydrochlorici acidula 
facta si exstiterit, el gutta una kalii ferri, cyanati el gutta una s?lu
tionis kalli ferro cyanati caerulea redditur. Pensato grammata 10 tmc
turae in ollam ampliorem porcellaneam, evaporatoque balneo aquae, 
ut siccum fial. Residuum examinandum est ratione tali, ul in 
extracto malati~ ferri scriptum legitur. lodum, quod secernitur 
decolor ut 'reddalur, centimetra cubica s·s-9·0 sol_utionis nalrii 
thiosulfurici requiruntur. 

Servato in lagunculis omnino repletis. 

~~ Tinctura nucis vomicae. 
• 

Tinctura Sl!]'cll!li 

(Formula intemationalis). 

Rp : Pulveris nucis vomicae (V.) 
grammala centum 

Humectato 
Spiritus diluti 

.••••••• JO()J 

grammatibus quinquaginla 50 
atque parato arle percolalionis opé sufficientis 
Spiritus diluti 
tincturam, pondo 

grammatum mille . . . . . . . . . 1 DOC> 
Est liquor spiriluosus, limpidus atque perlucidus, coloris 

subfusco-flavi. Pondus specificum Q·896-0·9QO. Quodsi tincturae 
guttas 5 mixtas cum centimetris cubicis 2 aquae et gutta l acidi 
sulfurici diluti balneo aquae evaporaveris, residuum colorem 
induet caeruleo-rubeum, qui adiectis aliquot guttis aquae evanescit, 
sed evaporata aqua rursus apparebit. Tinctura de alcaloidis nucis 
vomicae, saltem 25°/, contineat, quod tibi ratione tali statuen
dum est: 

Evaporato tincturae grammata 30 ex cucurbita Erlenmeyeriana, 
in balneo aquae, dum grammata !iant 10. Addito liquori post refri
gerationem aetheris grammata 40, chloroformii grammata 20, et 
liqul')ris ammoniae 10'/,-arum centimetra cubica 3, deinceps, obtu
rans cucurbitam quassato indefesse el fortiter, per quadrantem 
horae Semihora elapsa filtralo de liquore chloroformiato-aethereo, 
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qui clarus evasit, grammata 50 (tincturae grammata 25) in cucur
bitam alteram e vitro jenensi paratam, atque epistomeo vitreo 
praeditam, quae capit centimetra cubica 200. Ceterum peragito pari 
modo, uti in articulo extracti be!Iadonnae praeceptum reperies. 
Ad saturandam solutionem acidi hydrochlorici decinormalis non 
minus, quam centimetra cubica 8·2, neque vero plus quam 
centimetra cubica s·3 liquoris nalrii hydrooxydati decinormalis 
consumi licet. (Centimetrum cubicum l acidi hydrochlorici deci
normalis = gramma Q·0364 slrychnini, brucini). 

Tenlamina centimelrorum cubicorum 5-5 solutionis aethereo
chloroformicae, quae alcaloidis delerminatis supererunt in cucur
bita priore, easdem praebeant reacliones, quae in articulo, ubi 
de exlraclo nucis voniicae agilur, scriplae legunlur. 

Quodsi tinctura haec plus habeal alcaloidorum, quam Q·25'/, 
diluilo lanla quantitate spirilus diluti, ut in ea alcaloidorum non 
plus sint, quam Q·25'/o. 

Servato attente. 
Doses maximae singu!ae: gramma l ·O. 
Dosis maxima ín diem: grammata 2·0. 

+ Tinctura Opii. 
(Formula i11tematiorzalis). 

Rp: Pulveris Opii (V.) 
grammata centum . . . 

Macerato 
Spiritus diluti 

100 

grammatibus nongentis el quinquaginta 950 
per triduum. Deinde colato liquorem per linteum, residuum 
exprimito prelo, tincturamque refectam ope 

Spiritus diluti, ut efficiantur · 
grammata mille . . . . . .. 1000 

si sedimentatione clara evaserit, filtrato per chartam. 
Est liquor spirituosus, limpidus et perlucidus, coloris 

rubeo-!usci, opium redolens, qui aequali volumine spiritus diluti 
mixtus non !iet turbidus. 

Contineat morphini l '/,, quod tali modo destinandum est: 
Tincturae opii grammata 50 evaporent ex patella vitrea, 

48* 
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ampliore, príus íam pensata, ut sin! pondo grammata 15. Residuum 
diluíto tanta quantitate aquae destillatae, ut patella grammata 
contineat 38. Tunc addito, attente míscens grammata 2 liquoris 
ammoniae circiter normalis. Filtrato ilico de liquore grammata 
32 (= grammata 40 tíncturae) ín cucurbitam Erlenmeyerianam, 
antea iam ponderatam, peragitoque cetera aeque, ac in articulo 
extracti opii praescriptum legitur. Pondus morphini, quod ad 
pondus constans siccatum ínest in cucurbíta, sít grammatis 
0·38-0·40. , 

Quodsi quantitas morphiní, quod secernitur, maior sít 
grammate 0·4, tum affundito tincturae opii tantum spiritus diluti, 
ut tinctura stricte 1 % morphiní habeat. 

Attente servato. 
Doses maximae 9ingulae: gramma 1 ·5. 
Dosis maxima ín diem: grammata 5·0. 

+· Tinctura Opii crocata. 
(Formula intemationalis.) 

Rp: Pulveris Opii (V.) 
grammata quinquaginta 

Croci 
grammata viginti quinque 

Macerentur 
Aquae Cinnamomi spirituosae 

50 

25 

grammatibus ducentis et quinquaginta 250 
item et 
Spiritus diluti 

grammatibus ducentis et quinquaginta 250 
Post triduum colato liquorem per linteum, resíduum 
exprímito prelo atque tincturam liquore eiusdem 
compositionis ad 

grammata quingenta . . . . . . . . 500 
refectam, si post sedimen.tationem c!ara sit facta, filtrato 
per chartam. 

Est liquor spírituosus, perlucidus et limpidus, habens colo
rem in strato tenui aurantiaco-rubrum, redolens cinnamomum. 

Tincturae centimetra cubica 2 permixta 5-6 guttis aquae 
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valde turbida redduntur; guttam autem .unam ín lamella porcel
lanea sí admiscueris item unius guttae acidí sulfurici concentrati, 
colorem mox evanescentem atro caeruleum índuet. Habeat 
morphini 1 'fo, quod ratione tali explorandum est, qualis in 
tinctura opii simplici praescripta legítur. 

Quodsi tinctura plus morphíní habuerit, diluenda est liquore 
ex partibus aequalibus ponderatis aquae cinnamomi spirituosae, 
atque spírítus diluti parato adeo, ut morphínum quod ines 
s tricte · 1 'lo efficia t. 

Servato attente in lagoenis atro colore infectis, quae ad sum
mum completae sunt. 

Doses n1axilnae singulae gTan1ma 1 ·s. 
Dosis maxima in diem grammata 5'0. 

Tinctura Ratanhiae. 

Rp: Radicis Ratanhiae (Ill.) 

grammata centum , .. 
Macerentur 
Spiritus diluti 

grammatibus quingentis . 
per triduum. 

Tinctura prelo · expressa et per chartam traiecta sit 
pondo · 

100 

500 

grammatum quíngentorum . . . 500 
Liquor spírituosus, coloris atro rubei-fusci, saporis adslrin

gentis est. Spiritu diluto quavis proportione miscerí potest, sed 
aqua dilutus valde turbatur. Poncius specificum 0'910-o·gzo. 
Partes ponderatae centum saltem partes 4·5 extracti sícci prae
beant. 

Solutio confecta ex guttis 20 tincturae ratanhiae, et centi
metris cubícis 20 aquae, exhibeat reactiones easdem, quae ad 
extractum ratanhíae scriptae occurrun 1. 

Tiqctura Rhei vinosa. 
Ti11ctura R.11ei Dardii. 

Rp: Rhizomatis Rhei comminuti 
grammata ducenta . . 200 
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Flavedinis Aurantii (II.) 
grammata quadraginta . 

Fructuum Cardamomi 
grammata decem 

Macerentur 
Vini Tokajensis 

40 

10 

grammatibus mille et octingentis . . 1800 
per dies 6. 
Postea exprimito prelo, et si Iiquor subsederit clarus

que evaserit, filtrato. per chartam. filtrato, quod sit 
pondo 

grammatum mille et octingentorum 1800 
solvito quassans 
Sacchari (111.) 

• 
grammafa ducenta ..... . 200 

Si opus fuerit, denuo filtrato. 
Est latex coloris subrubeo-fusci, limpidus et perlucidus, 

<Olens condimenta, sapore dulci, postea acerbo et subamaro. 
Evaporet tentamen tincturae grammatum quinque ex patella 

·porcellanea in b_alneo aquae ad dimidium voluminis. Residuum 
diluito centimetris cubicis 3 aquae, filtratoque Iaticem ín infundi
bulum separatorium, deinceps examinato aeque, ac extracto cascarae 
sagradae scriptum legitur. Oportet liquor ammoniatus conquas
sando induat colorem Iaete ceraseo-rubrum. 

+ + Tinctura Strophanthi. 
(Formula intemationalis.) 

Rp.: Seminum Strophanthi 
grammata centum . . . . . . . . . 100 

Siccata temperie graduum 30, redactaque in pulve
rem (IV.) ingerantur Iaxe in apparatum minorem per
·colatorium et conficito ope 
:Spiritus diluti 
secundum leges artis percolandi tincturam, quae sit 
pondo 

grammatum mille . . . . 1 OOO 
Recens paratus liquor spirituosus colorem habet subviride 
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flavum, qui postea fusce-flavus, fief, sed Iimpidus et perlucidus, 
saporis maxime amari. Temperie minore, quam communis est, turba
iur, aqua vero commixtus fit lacteus. Aliquot guttae eius evaporatae 
·ex charta emporetica odorem spargunt mephiticum, postea vero 
rancidum. Poncius specificum o·S95 - 0'898. Habeat extracti sicci 
saltem 2°/0• 

Evaporato tincturae guttam unam ex patella vitrea, qualis 
horologio applicatur, donec siccum fia!, residuoque addito guttam 
1 acidi sulfurici talis, quod partibus pensatis 8 acidi sulfurici con
centrati, atque partibus 2 aquae commiscuisti. Residuum colorem 
atro-viridem induere debet. 

Attentissime servetur. 
Doses maximae singulae gramma 0·5. 
Dosis maxima in diem grammata 2·0. 

Tinctura Valerianae aetherea. 
Rp: Radicis Valerianae (IV.) 

grammata c;uinquaginta 
Macerentur 
Spiritus aetherei 

50 

grammatibus ducentis et quinquaginta 250 
per dies 6. 

Latex filtrandus est in infundibulo cooperto, ita ut 
expressio recrementi sub prelo omittatur. Quod re
mansit lavato tanta quantitate spiritus aetherei, ut 
tinctura confecta pondo expleat 

ducenta et quinquaginta grammata . 250 
Tinctura recens parata colorem habet subflavo-fuscum, 

qui postea subrubeo fuscus evadet. Est liquor spirituosus, graviter 
olens valerianam atque aetherem. Poncius specificum 0·8J5-0·820. 
Contineat extracti sicci saltem 1·1°/0 • 

Tincturae valerianae grammata 10 si commiscueris in tubulo 
destinato ad aetherem explorandum, cum centimetris cubicis 10 
solutionis calcii chlorati purgatione peracta secedant aetheris 
centimetra cubica 2.7. 

Servato in lagoenis minoribus, ad summum completis. 

i: 
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+ Tinctura Veratri. 

Rp: Rhizomatis Veratri pulverati 
grammata viginti quinque . . . . . 25 

Caute humectentur 
Spiritus diluti 

grammatibus quindecim . . . . . . . 15 
conficitoque secundum leges artis · percolationis, ope 
spiritus diluti tincturam, cuius pondus absolvat gram-
mata ducen.ta et quinquaginta . . . . • . . . . . 250 

Est liquor spirituosus, coloris subrubeo-fusci, limpidus et 
perlucidus. Pondus specificum o·s95 -0·900. Habeat extracti sicci 
saltem 1 ·6°/,. 

Tincturae veratri grammata 10; quae duabus-tribusve guttis 
acidi hydrochlorici diluti acidula exstant, evaporafo balneo aquae, 
donec urammata 3 efficiantur. Residuo addito aquae centimetra 

b . . . 

cubica 7, atque filtrato laticem in infundibulum separatonum. 
Mensurato in idem infundibulum aetheris centimetra cubica 5, item 
liquoris ammoniae 10°/0 -arum centimetrum cubicum o·s, deinceps 
infundibulo clauso . Iaticem aliquoties caute conquassato lati
cem aethereum, postquam clarus evasit, filtrato per floccum 
gossypii in cucurbitam parvam, partem vero aquosam, quae 
remansit, denuo quassato centimetris cubicis 5 aetheris. Latici
bus aethereis congestis addito natrii sulfurici dilapsi gramma 1 et 
conqua55ans effundito liquorem in patellam vitream, ex qua 
evaporet, donec siccum efficiatur. ln residuum album si infuderis 
acidi hydrochlorici concentratissimi centimetrum cubicum unum, 
liquor colorem ducet roseum, elapsis autem nonnullis horis fit 
squalide roseus. 

Doses maximae singulae: gramma 1 ·o. 
Dosis maxima in diem grammata 3·0. 

T ragacan th a. 

Est substantia gummosa, rigida, profluens e tnmcis incisioni
bus sauciatis, quos prabent quaedam species generis Astragali 
(Legumi11osae), ex Asia minore. Laminae instar falcis, aut cristae
formes planae, millimetra fere 1-3 crassae, circiter 5 mm. latae, 
albae, cornui similes, semiperlucidae, decolores, aut propemodum 

J 
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subflavae, quaedam strata exhibentes, odoris expertes, saporis, 
gummosi, difficillime in pulverem friabiles. Pulvis est candidus, 
partibus 50 aquae mixtus solutionem mucilaginosam praebens, 
quae addito liquore natrii hydrooxydati calefacta, colorem ducit 
flavum, adiecta vero solutione iodi colore subcaeruleo tingitur. 
Quodsi Iaticem hunc ope iodi caenileum redditum dilueris et 
filtraveris, filtratum decolor fia!. 

Trifolii fibrini folia. 

Planta perennis: A\enyanthes trifoliata L. (Oe11tia11aceae) in 
fossis, in pratis uliginosis et liungariae inferioris partibus ex
ceptis dispersim etiam in nostra patria proveniens, cuius folia 
ternato-palmata, in petiolo vaginanti !ere 1(' cm. longo, et 5 mm. 
crasso sedentia offerunt mercem. Foliola ipsa sunt brevi-petio
Iata aut sessilia, obovata, aut lanccölata, acu111inata, 111argine 
mtegro aut modice sinuato instructa, Iongitudinis 3-10 cm. Iati
tudinis 2-5 cm„ sunt glabra, subter griseo-viridia, recenter Iecta 
carnosa, sapore perquam amaro. 

ln !oliis ope microscopii scrutatis exoriuntur meatus aeriferi 
intercellulares mesophylli; stratum pali!orme est monovel disti
chum. Mestomata bicollateralia suni; stomata in utraque superficie, 
sed praecipue subter multa occucurnmt. Trichomata et crystalli non 
reperiuntur. Fo!iis siccatis utitor. 

+· Trionalum. 
A1 ethylsu/jonal um. 

(C,Hr.. SOJ,C(CH,)C,H, = 242·3. 

Sunt parvae crystalli, nitidae, sapore et odore carentes. 
Maxime simile est praeparatum hoc sulfonalo, etiam reactiones 
eius tales sunt, quam sulfonali sed iam temperie graduum 76 
liquescit, ad solutionem vero sufficiunt partes 300 ponderatae 
aquae. 

Num purum sit, ita examinandum, est ut sulfonalum. 
Servato attente. 

Dosis maxima in dien1: gram111ata 2·0. 
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Unguenta. 

ln unguentis parandis observato regulas generales, quae 
in articulo, ubi de emplastris agitur, in locis 1-4 praescriptae 
Ieguntur, praeterea etiam monita, sequere uti s unt: 

l. Menstruis indifferentibus aegre, vel haud solubiles sub
stantiae .agentes, quae magna quantitate occurrrunt, respiciens 
praeceptum, quod parte 3-ia, supra memoraviinus observandum, 
in pulverem subtilem (VI) redactae cribrando misceantur in 
massam constituentem Iiquidam; substantias agentes autem in
solubiles prius cum portione parva soluta mássae constitutivae 
diligentissime triturato. 

Substantiae agentes solubiles, quoad fieri potest concen
trate solutae, etiam cum parte exigua massae Iiquefactae sunt 
prius triturandae. 

2. Quodvis unguentum prorsus aequabile esto; in eo nec 
granula pulveris cohaerentis, nec guttulae Iiquoris appareant, 
quas oculis inermibus videre possumus, neque denique grumula 
quae ex massa oriuntur. 

Unguentum paratum, si opus fuerit per telam densiorem, 
aut ope machinae trituratoriae aptae denuo triturare poteris. 

3. Unguenta conficito tantum in eiusmodi vasculis, quae 
unice huic rei inserviunt. 

4. Unguenta asservanda suni in cella frigida, fictilibus 
laevigatis, aut porcellaneis. 

5. Unguenta si granulosa evaserint attente Iiquefiant, atque 
rursus miscenda sunt, donec refrigerantur. Unguenta rancida 
reiiciantur. 

Unguentum acidi borici. 
Rp: Paraffini solidi 

Cerae albae 
grammata quinquaginta . 50 

grammata quinquaginta . 50 
Liquefiant lebete nigellato supra balneum aquae, 
additoque mixturae 

Olei Sesami calefacti 
grammata trecenta . . . . . . 300 

J'r 

atque 
Glycerini 
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grammatibus septuaginta et quinque 75 
calefactione soluti 

Acidi borici pulverati (VI.) 
grammata viginti et quinque 25 

Misce unguentum, dum refrigeratur. 
Est unguentum molle, aequabile, candidum, odore paene 

carens. 

ln tentamine eiusdem unguenti, pondo grammatum 2, quae 
Iiquefacta exstant in tubulo probatorio, ne appareat sedimentum 
simile pulveri albo. 

Unguentum adipis lanae. 
Rp: Adipis lanae anhydrici 

grammata centum . . . . 100 
Commisceantur prius calefacta in aquae balneo 

Aquae destillatae 

deinde 
grammatibus viginti et quinque . 25 

Olei Sesami 
grammatibus viginti quinque 25 

Est unquentum molle, coloris subluteo-albi, lanolinum olens. 

Unguentum Cantharidum. 
(Pro usu veterinario.) 

Rp : Pulveris Cantharidum (V.) 

Olei Sesami 
grammata quadraginta 

grammata septuaginta. 
Caleface mixturam in vasculo cooperto super bal
neum aquae per horas 6, dein addito: 

Cerae flavae scissae 
grammata triginta . . . . . . . . 

Cera Iiquefacta mixturae de balneo remotae addito: 
Terebinthinae liquefactae 

gxammatibus quadraginta . . . . . 

40 

70 

30 

40 
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caute contritum pulverEm 
Resinae Euphorbii (V.) 

grammata decem . 
Agitato unguentum, donec refrigerabitur. 
Est unguentum coloris subviride-atri. 

Unguentum Cerussae. 
Rp: Emplastri diachylon 

grammata centum . . . . 
Liquefiant lebete nigellalo, quibus addito 

Vaselini 

10 

100 

grammata cenlum el quinquaginta . . . 150 
Axungiae porci 
grammata quadringenla el quinquaginta . 450 
Unguentum liquidum colato in vasculum prius, cale
factum, atque addito in portionibus parvis concernens 
per cribrum 

Pulveris Plumbi carbonici basici (VI.) 
grammala trecenta . . . . . 300 

Indefesse agitato unguentum, donec refrigerabitur. 
Est unguenlum candidum, aequabile, paene odore carens. 

Ponderato unguenti gramma 1 in tubulum · probatorium, el 
quassato centimetris cubicis 10 aelheris. De pulvere albo, qui 
subsedit, aetherem defundens, examinato pulverem aeque, ac ad 
plumbum carbonicum praeceptum reperies. 

Unguentum diachylon Dr. Hebrae. 
Rp: Plumbi oxydati (VI.) 

grammata quinquaginta . . . . . 
Terantur in lebete maiore 
Aquae destillatae 

grammatibus viginti . . . . . . . . 
atque addito 
Axungiae porci 

grammata centum . . . . 
Mixta coquantur in balneo aquae saepius agitata, et 

50 

20 

100 

.1 

aqua evaporata tamdiu reficiatur, donec color mixtu
rae rubeus, subluteo-albus reddatur, deinceps addito 

Vaselini 
\ grammata centum . . . . 
Deinde colans moveto dum refrigeranlur . 

. Unguento refrigerato immisce 
Olei Lavandulae 

grammala duo et dimidium. . . . . 
Est unguenlum subluteo-album,.redolens oleum lavan

dulae. 
Servato in fictilibus minoribus. 

Unguentum emolliens. 

Rp : Cerae albae 

Rp: 

grammata viginti . . . 
Cetacei 

grammata quadraginta . 
Olei Sesami 

grammata centum et sexaginta 
Colliquato in balneo aquae. 
Unguentum colatum agitato, donec refrigeratum erit, 
dein conterito 

Olei Rosae 
gutta una. . . . . . . . . . . . . 

Est unguentum molle, coloris candidi, paululum redo
lens oleum rosae. 

/ 

U nguentum Glycerini. 

Tragacanthae pulveratae 
grammata duo . . . . . . . . . . 

Conterito in patina nigellata 
Spiritus concentrati 

grammatibus decem . 
addens 
Glycerini 

gra1nmata octo 
Coquito mixturam '\o'n balneo 
aequabilis et perlucida fial. 

et nonaginta . 
aquae tamdiu, donec 
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2·50 

20 

40 

160 

l. 

2 

10 

98 
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Rp: Hydrargyri 

Unguentum Hydrargyd. 
Ungaenfttm cineream. 

(Formula intemationalis). 

grammata trecenta . . . 300 
Mi5ceto parvis. portionibus in mortario porcellaneo 
amplo 

Adipis lanae liquatae 
grammatibus centum. . . . . . . . 100 

idque ratione tali, ut portionem recentiorem hydrar
gyri tum demum addas, cum globuli hydrargyri 
prius admixti oéulis inermibus amplius iam non cernun
tur. Postquam hydrargyrum ponderatum prorsus di
Japsum atque exstinctum est, addito mixturae assidue 
triturans massam 

Cerae albae 
grammatibus quinquaginta . 50 

et 
Axungiae porci 

grammatibus quingentis et quinquaginta 550 
liquatam et semirefrigeratam. 
Unguentum paratum agitandum est, dum refrigeratur. 
Est unguentum subcaeruleo-cinereum, in quo globuli 

hydrargyri ne clariore quidem Juce cernuntur. 
Unguenti hydrargyri grammata 5 Jeni calore liquefiant in 

cucurbita Erlemeyeriana, antea iam pensata. Affundens aetheris 
centimetra cubica 10 obturato cucurbitam quassatoque per aliquot 
sexagesimas, ut hydrargyrum, quod secernitur, totum subsidat. 
Solutum aethereum, quod clarum evasit defundito attente de 
sedimento hydrargyri, redintegrans ter operam hanc, cum centi
metris cubicis denis (10-10) aut potius centimetris cubicis 5 
aetheris, postea vero siccato hydrargyrum, quod supererit in cu
curbita, temperie graduum 50. Hyd1argyrum hoc efficiat pondo 
fere gramma l ·5. 

Unguentum l(alii jodati cum Jodo. 
Rp: Kalii jodati 

grammata quinque 5 

1 

1 
1 

~ 

f 
1 

Solvito 
Aquae destillatae 

grammatibus ·quinque 
Solutis in mortario apto addito 
Iodi 
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5 

centigrammata quinquaginta 0.50 
lodo quoque soluto adiicito portionibus factis in
terens 

Unguenti adipis lanae 
grammata quadraginta . . . . . . . 40 

Est unguentum subrufeo·flavum. 
Ordinatum si fuerit, simili proportione conficiendum est. 
Noli paratum habere. 
Quodsi medicus Unguentum kalii iodati, sive Unguentum 

iodatum ordinaverit, hocce unguentum exhibeto. 

.U nguentum Plumbi tannici. 
Rp: Acidi tannici 

partem ponderatam unam . . . . I · 
ln mortario vitreo conterito cum f 
Plumbi acetici basici soluti 
partibus pÓnderatis duobus . . . . . . . . . 2. 
tamdiu, dum puls aequabilis odorem acidi acetici moveat 

deinceps admisceto 
Vaselini 
partes ponderatas septemdecim 
Est unguentum aequabile, coloris 

acidum aceticum. 

.... '" 17 
sublutei, modice olens. 

Ex tempore parandum. 

Unguentum-Simplex. 
Rp: Cerae albae 

grammata quinquaginta 
ln balneo aquae liquatis addito 
Vaselini liquefacti 

grammata quinquaginta 
et 

5(); 
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Axungiae porci 

grammata centum et quinquaginta. . 150 
Agitato, donec refrigerabitur. 
Est unguentum paene candidum, aequabile, paululum ceram 

redolens. 

Unguentum sulfuratum. 
Rp : Cerae flavae 

grammata quinquaginta 50 
ln balneo aquae liquatis addito 
Axungiae porci 

grammata ducenta et quinquaginta . 250 
item frustatim calefactu emolliti 
Saponis kalini venalis 

grammata trecenta . . . . . . . . 300 
Agitato unguentum, dum refrigerabitur, deinceps portionem 

minorem huius unguenti diligentissime conterito • 
Sulfuris sublimati (V.) 

atque 
grammatibus centum et quinquaginta 150 

Calcii carbonici praecipitati 
grammatibus centum . . . . . . . 100 

paratam atque per cribrum traiectam mixturam. Denique, 
si addideris ceteras quoque portiones unguenti, admi
scenda sunt 
Picis liquidae 

grammata centum et quinquaginta 150 
Est unguentum coloris sublavo-fusci, olens oleum fagi 

empyreumaticum. ln massa unguenti, quae est subfulvo-fusca et 
aequabilis, guttulae quoque picis liquidae maxime subactae cer
nuntur. 

.Unguentum Zinci oxydati. 
Rp: Cerae albae 

grammala viginti et quinque 25 
ln balneo aquae liquatis addito 
Vaselini liquefacti 

grammata ducenta et viginti quinque 225 

1 

l 
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item 
Adipis Ianae anhydrici. 

grammata ducenta viginti et quinque 225 
Unguentum liquens colató in mortarium tepefactum, atque 

indefesse agitans addito portionibus factis 
Zinci oxydati percribrati 

grammata viginti et quinque . . n 25 
Unguentum agitandum est, dum refrigerabitur. 
Est unguentum pallide flavum aequabile, redolens adipem 

lanae. Pensato unguenti huius grammata 2 in tubulum explo
ratorium, conquassans aetheris centimetris cubicis 5, atque chlo
roformii centimetris cubicis 5. Defundens liquorem, qui de pulvere 
subsidit, examinato pulverem aeque ac ad zincum oxydatum 
praescribitur. 

Uvae Ursi folia. 

ln regionibus montanis Europae septemtrionalis vulgaris est 
subfrutex: Arctostaphyl<fS Uva Ursi Sprerzgd ( Arctostaphy!os ojf 
\Vimmer et Orabowski) (Ericaceae), cuius folia leguntur a mense 
Aprili usque ad mensem lunium. 

Folia 1·2-2 cm. longa, o·S-1 cm. lata, petiolo brevi, fere 
o·s cm. instructa, sunt obovata, aut latius lanceolata, semper
virentia, crassa, coriacea, rigida, integerrima, apice obtusa, versus 
petiolum angustiora, in lamina superiore nitida, atro-viridia, glabra, 
ner.vis reticulato-immersis. Lamina aversa est pallidius viridis, 
vix nitida, nervis modice prominentibus. Saporem habent adstrin 
gentem amarum, odore carent. 

Folia microscopio examinata offerunt cellulas epidermidis 
membrana extrorsum incrassata, paginis ambabus sat regulariter 
polygonatas, et cuticularisatas. Stomata ovalia tantum in pagina 
aversa occurrunt. Stratum paliforme est tristichum, deorsumque 
parenchymate uberoso et laxe spongioso confluens. Cellulae paren
chymales protractae, fasciculos mestomatum comitantes passim 
etiam singulas crystallos condunt. 

Extractum foliorum aquosum addito frustulo crystalli sul
fatis ferri praecipitatum-"'offert lénte procrescens coloris violacei. 

Curam habeas, ne confundatur foliis Vaccinii Vitis ldaeae 
L. quae sunt subtus fusce punctata, apice acuto, superne autem 
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A1mngiae porci 
grammata centum el quinquaginta. 150 

Agitato, donec refrigerabitur. 
Est unguentum paene candidum, aequabile, paululum ceram 

redolens. 

Unguentum sulfuratum. 

Rp : Cerae flavae 
grammata quinquaginta 50 

ln balneo aquae liquatis addito 
Axungiae porci 

grammata ducenta et quinquaginta 250 
item frustatim calefactu emolliti 
Saponis kalini venalis 

grammata trecenta . . . . . . . . 300 
Agitato unguentum, dum refrigerabitur, deinceps porlionem 

minorem huius unguenti diligentissime conterito 
Sulfuris sublimati (V.) 

grammatibus centum et quinquaginta 150 
atque 
Calcii carbonici praecipitati 

grammatibus centum . . . . . . . l 00 
paratam arque per cribrum traiectam mixturam. Denique, 
si addideris ceteras quoque portiones unguenti, admi
scenda sunt 
Picis Iiquidae 

grammata centum et quinquaginta 150 
Est unguentum coloris sublavo-fusci, olens oleum fagi 

empyreumaticum. ln massa unguenti, quae est subltilvo-fusca el 
aequabilis, guttulae quoque picis liquidae maxime subactae cer
nuntur. 

Unguentum Zinci. oxydati. 

Rp: Cerae albae 
gram1nata viginti el quinque r -~ 

ln balneo aquae liquatis addito 
Vaselini lique!acti 

grammata ducenta et viginti quinque 225 

l 
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item 
Adipis Ianae anhydrici. 

grammata ducenta viginti el quinque 225 
Unguentum liquens colató in mortarium tepefactum, atque 

indefesse agitans addito portionibus factis 
Zinci oxydati percribrati 

grammata viginti el quinque . . „ 25 
Unguentum agitandum est, dum refrigerabitur. 
Est unguentum pallide flavum aequabile, redolens adipem 

Janae. Pensato unguenti huius grammata 2 in tubulum explo
ratorium, conquassans aetheris centimetris cubicis 5, atque chlo
roformii centimetris cubicis 5. Defundens liquorem, qui de pulvere 
subsidit, examinato pulverem aeque ac ad zincum oxydatum 
praescribitur. 

Uvae Ursi folia. 

ln regionibus montanis Europae septemtrionalis vulgaris est 
subfrutex: Arctostaphylos Uva Ursi Sprengel ( Arctostaphylos ojf 
W'immer et Orabowski) (Ericaceae), cuius folia leguntur a mense 
Aprili usque ad mensem lunium. 

folia 1 ·2-2 cm. longa, O·S-1 cm. lata, petiolo brevi, fere 
0·5 cm. instructa, sunt obovata, aut latius lanceolata, semper
virentia, trassa, coriacea, rigida, integerrima, apice obtusa, versus 
petiolum angustiora, in lamina superiore nitida, atro-viridia, glabra, 
nervis reticulato-immersis. Lamina aversa est pallidius viridis, 
vix nitida, nervis modice prominentibus. Sapórem habent adstrin 
gentem amarum, odore carent. 

folia microscopio examinata offerunt cellulas epidermidis 
membrana extrorsum incrassata, paginis ambabus sat regulariter 
polygonatas, et cuticularisatas. Stomata ovalia tantum in pagina 
aversa occurrunt. Stratum paliforme est tristichum, deorsumque 
parenchymate uberoso el laxe spongioso confluens. Cellulae paren
chymales protractae, fasciculos mestomatum comitantes passim 
etiam singulas crystallos condunt. 

Exfractum foliorum aquosum addito frustulo crystalli sul
fatis ferri praecipitatum offert tente procrescens coloris violacei. 

Curnm habeas, ne confundatur foliis Vaccinii Vitis ldaeae 
L. quae sunt subtus fusce punctata, apice acuto, superne autem 
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nervis. non reticulato immersis; nec foliis Vac;_cinii uliginosi 
L. non coriaceis, subter griseo-viridibus; neve foiiis Buxi sem· 
pervirentis L. in apice emarginatis, superne autem nervorum 
reticulato·immersosum expertibus ; neve foliis Arctostaphyli Alpini 
Sprengel, quae s unt lucidius viridia, margine leniter serrato; 
neve tandem foiiis Oaultheriae procumbentis, quae colorem 
habent pallidius viridem, marginem vero manifeste serraium. 

Valerianae radix. 

Est planta perennis Valeriana o!!icinalis L. (Valerianaceae) 
etiam apud· nos, per totam Europam, et Asiam caeli temperati 
in regionibus saltuosis sponte sua persaepe proveniens, immo 
in nonnullis locis Europae etiam seminata, cuius rhizomata 
et radices suni adhibendae. 

Rhizoma ipsum 4-5 cm. longum, 2-3 cm. crassum est, 
obovatum, phellodermate fusco obsitum, cuius ex lateribus 
complures, fere 2 mm. crassae circiter 20 cm. longae radices 
adventitiae, per longitudinem rugatae, non ramosae proveniunt. 

Sectio transversa rhizomatis offert medullam admodum 
amplam, cinctam circulo lato e mestomatibus conflatum; corticem 
secundarium. angustum endodermis flava a cortice primario 
dirimit, quae crassior facta est. Portio corticalis radicum adven
titiarum quater ·crassior est xylemate exiguo. Oleum odorem 
radicum praebens inest in hypodermate, quod conflatum est e 
cellulis magnis, monostichis, membrana tenui instructis, sub epi
dermide latentibus : interdum in cellulis his non guttae olei, 
sed crystallo-prismata pusilla, colore carentia occurrunt. Crystalli 
alibi non reperiuntur, sed granula amyli in parenchymate ubivis 
apparent. 

Recens fossa radix odore caret; inter siccandum tamen 
haud amoenus peculiaris odor oritur. Sapor eius ,est subdulce 
amarus, aromaticus. Praebeat extracti spirituosi sallem 15'/o. 

Serve!ur in vasculo recte clauso. 

Vaselinum cum acido borico. 

Rp.: Vaselini 
grammata nonaginta . 90 

ln balneo aquae liquatis immisceto cribrans 
Pulveris acidi borici (VI.) 
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grammata decem . . . . . . . . . m 
Agitato, dum refrigeretur. Contineat acidi borici 10'/,. 

Vaselinum flavum. 

Est substantia mollis, flava, constitutione unguinosa, odore 
carens, modice tenax, subperlucida, quae con!icitur ex petroleo 
crudo. Pondus specificum O·Sö-o·ss. Calefactum ad gradum 35-
45-um liquet in laticem oleo similem, flavum, paululum fluore
scentem. Aqua solvi non potest, spiritu quoque vix solvitur 
aethere autem vaselinum solubile est pariter et chloroformio, atque 
carbonio disulfido. Pinguedibus atque oleis colliquefieri potest. 

Esto prorsus aequabile, ita ut granula in eo seiuncta, ne 
vitro quidem optico reperiri possint. 

Vaselini grammata 5 mixta cum centimetris 'cubicis 10 
liquoris natrii hydrooxydati ebulliant in patella porcellanea. Post
quam refrigerata sunt, seiungito lixiviam a vaselino; tum si 
lixiviam acidulam feceris ope acidi hydrochlorici, haec reddatur 
turbida. ln tubulo probatorio caute miscenda sunt acidi sulfurici 
concentrati centimetra cubica 3 atque centimetrum cubicum 
1 aquae. Mixturae paululum refrigeratae addito vaselini gram
mata 5, mox tubulum in balneo aquae cre\:Jrius quassans cale
face. Acidum sulfuricum, aut potius vaselinum ne tum quidem 
fuscum fial, si per quadrantem horae calefactum erit. 

-r. Veratri rhizoma. 

Veratrum album L. (Liliaceae) est planta frequens i11 
pratis silvestribus interlucatisque per regiones saltuosas etiam 
apud nos, item per Europam mediam et meridianam sponte 
virens. Huius rhizoma autumno lectum 5-8 cm. longum, fere 
2·5 cm. crassum, extrinsecus coloris est atro-fusci, superne 
etiam phyllopodiis coronatum, atque radicibus diametro 2-3 mm. 
longitudine !ere 30 mm. magnis, subluteis, immo vero cicatri
cibus harum instructum. Sapore est amaro, acri, pulvis sternu
tationem movens. Sectio rhizomatis transversa praestat se albam, 
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vel sul:íflavam, offerens corticem fere 2-3 mm. crassum intror· 

sum endodermide tenui, fusco, motu anfractuoso, vel sinuato ter

minatum; inde introrsum in contextura lucida apparent mestomata 

vasorum puncta subfusca, vel lineas curvas formantes; haec 

propius ad endoderma frequentiora occurrunt, atque ope micro

scopii explorata structuram exhibent collateralem; introrsus vero 

rara apparent el structurae suni concentricae, cum phloemate 

deorsum cadente. Radices obrutae suni cortice crasso, cellulae 

endodermatis, quae circumdant cylindrum exiguum centralem 

conflatum e mestomatibus introrsum atque versus latera 

utraque valde suni incrassatae. ln Joco medullae fibrae phloe

matis reperiuntur. Frequentes occurrunt etiam raphides in cel

lulis corticalibus et rhizomatis et radicis; cellulae autem paren

chymaticae copiosum continent amylum. Vasa sunt areolata 

.et scalata, vasis succedaneis leptodermicis, et per longitudinem 

porrectis comitata. 
Quodsi sectionem transversam rhizomatis humectaveris 

acido sulfurico, colorem ducet prius aurantiacum, mox rubea 

fit. Quodsi sectioni in aquam submersae gutta 1 acidi sulfurici 

fuerit adstillata, tum cellulae omnes, quae nec lignoase, nec 

suberosae factaé sunt colore lucide-viridi tinguntur. 

Vina medicamentosa. 

Ad paranda vina medicamentosa utitor semper vino Toka

jensi; cum vero vinum Tokajense passum plerumque minus 

habeat alcoholis quam 15°/0 , addito spiritus concentratissimi 

tantum, ut in centimetris cubicis 100 vini Tokajensis insint 

alcoholis gramniata 15. 
Alcoholis quantum insii, destinato uti sequitur: 

Pensato vini centimetro cubica 100 in cucurbitam, quae capit 

centimetra · cubica !ere 200, adiungens cucurbitae refrigeratorium 

Liebigianum, diligenter evaporato partes 'is vini in cucurbitam 

alteram mensuratoriam ponderis noti amplitudinis centimetrorum 

cubicorum 200. Destillato attente addas aquae .destillatae tantam 

copiam, ut ·superficies laticis collum cucurbitae attingat, deinceps 

cucurbitam seponens in aquam, ad gradus caloris 15 tempera-
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tam, semihora elapsa expleto laticem, ut stricte centimetra cubica 

100 efficiantur. Postquam collum cucurbitae intus ope chartae 

emporeticae provide siccavisti, extrinsecus autem cucurbitam pro be 

abstersisti, examinato trutina pondus cucurbitae. Computans tum 

pondus specificum destillati, relatum ad gradus 15 C. eligito 

ex tabella, quae hic inseritur, spiritus gradum convenientem. 

Pondus speci- Granu11ata Pondus speci- . Oran1n1ata 
ficunt destillati alcoholis ín ficunt destillati alcoholis in 

15° 15° 
d f5!1 cn13 100 vini d f50 

crns 100 vini 

'"" ·---„ ~--·- " -
0·986 s·35 0•980 12·s1 

0·935 9·05 0·979 13"60 

0"984 9"78 0"978 14·39 

0·9s3 10"52 0·977 15·19 

0"982 11·27 0•976 15·99 

0·9s1 12·03 

Vinum spiritu mixtum solummodo ad paranda vina medica

mentosa est adhibendum, el si medicus vinum ordinaverit 

Tokayense, hoc genuinum ac merum dispensato. 

ln conficiendis vinis medicamentosis ceterum observato 

omnes eas regulas, quae in articulo, ubi de tincturis agitur, praes

criptae reperiuntur. 
Vina medicamentosa ex medicaminibus fortioribus, excepto 

vino stibiato, noli conficere. 

Vinum Chinae . 

Rp : Corticis Chinae (IV.) 
grammata quinquaginta 50 

Humectentur. in lagoena pro be obturata 
Vini Tokajensis passi 

grammatibus quingentis 500 

per dies sex, tum prelo exprimantur. 

Laticem vino Hungarico dulci lege artis refectum ut 

fiant pondo 
gammata quingenta 500 
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·postquam intra unum diem subsederunt, filtrato per 
chartam, postea addito 
Tincturae aromaticae 

grammata duo . . . . . . . . . . 2 
Est 

luciduni, 
acerbum. 

vinum 
odoris 

coloris atro-aurantiaci-rubri, clarum et per
aromatici, saporem habens adstringentem et 

Exhibendum est de sedimento filtratum. 

Vinum Pepsini. 
Rp: Pepsini 

grammata decem . . 
Solvito terens in mortario porcellaneo 
Acidi hydrochlorici diluti 

grammatibus decem . 
item 
Glycerini 

grammatibus decem . . . . . . . . 
Mixta fundito in Jagoenam et saepius agitata digere 

per horas 24, deinceps addito 
Syrupi Aurantii 

grammata viginti 
atque • 
Vini Tokajensis passi 

10 

10 

10 

20 

grammata quadringenta et quinquaginta . . . 450 
Laticem, postquam sedimentatione darus evasit, filtratione 

omissa fundito in lagoenas minores. 
Est latex vinosus, coloris lucide subfulvo-fusci, saporis 

dulcis simul el aciduli. Vim eius albuminis solvendi explorato 
ratione tali, uti scriptum Iegitur in articulo, qui de pepsino agit. 
Vini pepsini centimetra cubica 10 solvant boris duabus saltem 
tribus albuminis ovi grammata decem, quae centimetris cubicis 
-90 aquae, atque centimetro cubico 1 acidi hydrochlorici diluti 
conquassando divisa exstarit. 

Servetur in tenebris, lagoenis minoribus, ad summum 
completis. 

+ Vinum ~tibiatum. 
Vinu!ll stibiato-/artaricu!ll. Villlllll Antimonii. 

(For!llula intemationalis). 

Rp : Kalii stibio tartarici 
decigrammata quatuor . . . . . . . 

Solvito 
Vini Tokajensis passi 
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0·4 

grammatibus centum . . . . . . . 100 
Est latex subfulvo-fuscus, vinum redolens. ln tentamine 

eius, quod ope acidi hydrochlorici acidulum factum est, addita 
aqua hydrosulfurata fit praecipitatum aurantiaco-rubrum. 

Doses maximae sing.ulae gramma 0·5. 
Dosis maxima in diem gramma 1·5. 

Vinum Tokajense. 

Ex regione vinifera, quam Tokaj-Hegyalja nuncupamus, ori
undum, ibique adiectis uvis passis effectum vinum, aut saltem 
tale, quod bioenophorum nominatur, estque a productore fide 
digno emptum. Huius centimetra cubica 100 saltem grammata 
1 O alcoholis, grammataque 8 extracti contineant. 

Est vinum coloris lucide flavi, darum perlucidum, odoris 
genuini aromatici, saporis subdulcis. 

Radium lucis polarisatae sinistrorsum torquet. 

\ Zedoariae rhizoma. 

Curcuma Zedoaria. Roscoe (Scifa!llineae) est planta perennis 
indicrena lndiae anticae, item in insula Ceylon culta, cuius b 

cormus, integer ovalis, anulatus in commercio occurrit, plerum
que oblique sectus in taleolas, rarius per longitudinem fissus, 
quadripartitus et siccatus. Taleoli sunt diametro fere 4 cm. et 
5-10 mm. crassi, duri, coloris pallide subgriseo-fusci vel fulvo
fusci, extrinsecus peridermate pallide-fusco obruti. Corticem 
2-5 mm. crassum endodermis manifesto conspicua dirirnit a 
xylemate atriore, quod congruens cum mestomatibus vasorum punc
taturn esse videtur. Explorantibus ope rnicroscopii conspicuae sunt 
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cellulae· oleum aethereum ferentes, coloris flavo-fusci, quae pas
sim proveniunt et in cortice et in parenchymate xylematis. Cellu
lae parenchymatis praeterea refertae sunt cellulis amyli copiosi
simis, grandibus, tabulatim dispositis, forma carentibus. Odor 
camphoram nobis in memoriam redigit, sapor vero est urens, 
subacerbus. 

Zincum chloratum. 
ZnCI, = 136'3 

Pulvis candidus cohaerens, qui · attracto in aere humido dif
fluit. Aqua el spiritu copiose solvitur. Solutio aquosa reactionis 
est acidae. Aestuatum liquescit gradu 115-0, candefactum vero 
exspirat vapores densos albos, praebens recrementum flavum 
quod, si refrigeraveris, fit album. 

ln solutione aquosa per liquorem ammoniae fit praecipita
tum gelatosum, quod superflua quantitate reagentis solvitur 
Addita solutione argenti nitrid oritur praecipitatum album caseo 
simile, quod acido nitrico quidem insolubile est, sed liquore ammo
niae solvitur. 

Zinci chlorati gramma 1 solutum centimetro cubico 1 aquae 
destillatae, vix turbidam praebeat solutionem, si solutis admiscu
eris spiritus concentrati centimetra cubica 5; quodsi praecipitatum 
floccosum fuerit effectum, hoc adiecta gutta 1, ut plurimum 
guttis duabus acidi hydrochlorid, peractis aliquot sexagesimis per
ire oportet. Solutio sali s aquosa (1 : 10) ope acidi hydrochlorici aci
dula facta, ne mutetur per aquam hydrosulfuratam, aut solutio
nem baryi chlorati. Portio grammatis semis in mixtura parata ex 
centimetris cubicis 5 aquae clextillatae toticlemque liquoris am
moniae solvatur limpida atque coloris expers. ln parte exigua 
solutionis huius praecipitatum ne reddatur, nec ammonio oxalico, 
nec natrio phosphorico soluto. ln parte altera solutionis ammonia
tae adiecta supervacanea quantitate ammonii sulfurati, oriatur 
praecipitatum album, atque latici quem filtraveris de praecipitato 
illo, insiccato et refrigerato haud licet offerre residuum pondera
bile. Calefactum superflua quantitate lixiviae natril ammoniam 
efficere nequeat. 

Servetur attente in vasculo accuratissime obturato. 
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Zincum oxydatum. 
Zn0=81·4. 

Pulvis candidus, subtilis, adumbratus colore subflavo. Cande
factus totus fit flavus, at refrigerando rursus albescit. Aqua in
solubilis est, acidis dilutis facile solvitur. 

ln solutione eius ope acidi acetici facta, per aquam hydro
sulfuratam desidit praecipitatum floccosum album. 

Zinci oxydati gramma 0·25 si solveris acidi hydrochlorici 
centimetris cubicis 2, solutaque permiscueris solutionis stanno
chlorati cum acido hydrochlorico paratae centimetris cubicis 10, 
liquor leniter calefactus nequea\_ colore subfusco inclui, ne semi
hora quidem elapsa. Solutio praeparati ope acidi nitrici facta 
(1 : 20) ut plurimtim vix perturbetur solutione baryi nitrici, aut 
argenti nitrici. Zinci oxydati gra'mma 1 solvatur totum acidi 
acetici centimetris cubicis 10; neque tamen effervescat. Solutionis 
huius partem exiguam si permiscueris superflua quantitate liquo
ris ammoniae, fiat liquor limpidus et decolor. ln hoc liquore 
haucl oriatur praecipitatum, additis ·solutionibus ammonii oxalici, 
aut nalrii phosphorici. Quodsi aquam hydrosulfuratam tabulatim 
disposueris supra solutionem illam ammoniatam, in piano con
termino fial praecipitatum paene candidum. 

-L Zincum sulfuricum. 
' 

ZnSO„ 7H,O = 287·6. 

Sunt parvulae crystalli aciculares, aut prismaticae, colore 
carentes, quae in aere paululum fatiscunt. Saporis suni pungenter 
salsi, fastidiosi, metallici. Solvuntur fere 0·7 partibus ponderatis 
aquae, spiritu insolubiles sunt. 

ln solutione praeparati per liquorem ammortiae fit praeci
pitatum gelatosum, quod superflua quantitas reagentis facile 
solvit. Addita solutione baryi chlorati evadit praecipitatum album 
acido hydrochlorico insolubile. 

Solutio praeparati (1 :20) acidula reddita ope acidi hydrochlorici, 
peraquam hydrosulfuratam haudquaquam mutetur.Eiu sdem gramma 
semis in mixtura facta e centimetris cubicis 5 aquae destillatae, 
totidemque Jiquoris ammoniae praestet solutionem decolorem et 
perlucidam. Pars altera solutionis ammoniatae per abundantiam am-
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monii sulfurati paene ca'ldidum reddat praecipitatum; porro liquor 
inde filtratus, si exsiccatus et candefactus fuerit nullum praebeat 
residuum, quod ponderari possit. ·Solutio praeparati aquosa dilu
tior, (1 : 20) quae acidula facta est ope acidi nitrid, ne turbetur, 
si ei addideris solutionem argenti nitrid. 

Solutionis aquosae sulfatis zinci portionem exiguam si per
miscueris voluminibus 2~3 acidi sulfurici concentrati, refrige
ratisque insuper tabu!atim disposueris solutionem ferro sulfatis, 
in superficie, quo se liquores tangunt, orbem a_trum fieri non 
licet. Oramma 1 salis huius saepius quassatum aliquot centi
metris cubicis spiritus, eodem spiritu filtrato atque diluto reac
tionem acidam exhibere non debet. Supervacaneum lixiviae 
natrii e tentamine salis huius calefactum ammoniam ne ext,icet. 

Attente servato. 
Dosis maxima emetica in diem gramma 1 ·o. 

Zingiberis rhizoma. 

Zingiber oHicinale Roscoe (Scitamineae) est planta peren
nis Asiae tropicae indigena, sed etiam in terris tropicis 
iam ubivis seminata, cuius rhizoma praestans mercem est 
irregulare, digitatim ramos mittens, nodosum, bilateraliter com
pressum, fere cm. duo latum, atque cm. decem longum 
a latere convexo phellodermate orbum, ubi vero hoc integrum 
superest, ibi per longitudinem rugatum, aut fortasse oblique 
anulatum; provenit in frustis coloris subgrisei. Fractura modice 
est fibrosa, fibrae autem vasorum mestomatibus conveniunt. ln 
sectione transversa, sub phellodermate subflavo·griseo est portio 
corticalis, fere 1 mm. crassa et in hac apparet tractus simplex 
mestomatum vasalium puncta !ormantium. Endodermis velut 
linea atra subtilis apparet; xylema congruens mestomatibus vaso
rum punctatum est. 

Radix microscopio examinata in parenchymate ubivis offert 
<::ellulas oleum aethereum ferentes, quae passim apparent. Cellulae 
parenchymales etiam granula amyli magnitudinis mediae, quae 
-evanida et tabulatim disposita continent mestomata vasorum ubivis 
structuram habentia collateralem, vasa autem secundaria scalatim 
sunt incrassata. Crystalli nusquam reperiuntur. Odor radicis est 
aromaticus, haud ingratus, sapor vero pungens, amarus. 

\ 

REAOENTIA, UTENSILIA, APPARATUS 

ET INSTRUMENTA. 



Reagentia. 

1. Reagentia fere quinquies normalia. 

1. Acidum aceticum. 
5. CH„.COOH = gramma o·300 in centimetro cubico uno. 

Rp: Acidi acetici concentrati 
grammata triginta et unum, et decigrammata sex 31 ·6 

Diluito ope aquae destillatae, ut fiant centimetra cubica 
centum. 

2. Acidum hydrochloricum. 
5 HCI = gramma 0·1s2 in centimetro cubico uno. 

Rp: Acidi hydrochlorici (25·'/o·arum) concentrati 
grammata septuaginta el tria . . . 73·0 

Diluito aqua, 'ut fiant centimetra cubica centum. 

3. Acidum nitricum. 
5 HNO, = gramma 0·315 in centimetro cubico uno. 

Rp: Acidi nitrici concentrati (50-0/ 0 -arum) 
grammata sexaginta et tria . . . . . 63·0 

Diluito aqua destillata, ut sint centimetra cubica 100. 

4. Acidum sulfuricum. 
'/,H,SO, = gramma 0·245 in centimetro cubico uno. 

Rp: Acidi sulfurici concentrati 
grammata viginti quinque et decigrammata octo 25·8 

Diluito aqua destillata, ut fiant centimetra cubica centum. 
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5. ·Ammonium carbonicum solutum. · 
'/,(H.,N),CO, = gramma 0·240 in centimetro cubico uno. 

Rp: Ammonii carbonici 
grammata undeviginti et decigrammata sex 19·6 

Solvito Liquore Ammoniae 10%-arum 
grammatibus viginti uno et decigrammatibus tribus 21 ·3 

Diluito aqua destillata, ut fiant centimetra cubica centum. 

' 6. Ammonium sulfuratum solutum .. 
'';,(H,N),S = gramma 0·110 in centimetro cubico uno. 

Rp: Solutionem Ammoniae 
fere quinquies normalem, inducito gas hydrosulfuratum, 
purum, lotum tamdiu, donec liquoris pars addita solu
tione magnesii sulfurici amplius non reddetur turbida 
Gas hydrogenii sulfurati extricandum est, aeque ac in 
paratione aquae hydrosulfuratae praescriptum reperitur. 

Liquor foetidus perlucidus, recens quidem decolor est, sed 
tempore interiecto magis-magisque flavescit. Addita solutione 
magnesii sulfurici, aut baryi chlorati praecipitatum ne reddatur. 

Servetur in lagoena probe obturata. 

7. Natrium hydroxydatum solutum. 
Liquor Natrii hydroxydati. Lixivia Natrii. 

5 Na(OH) = gramma 0·200 in centimetro cubico uno. 

Rp: Natrii hydroxydi 
grammata viginti . . . 20·0 

Solvito tanta quantitate aquae destillatae, ut soluta reddant 
centimetra cubica centum. 

Servato in lagoena obturata cortice subereo, qui cortex 
paraffino liquido sit imbutus. 

8. Solutio Ammoniae. 
5 H,N = gramma 0'085 in centimetro cubico uno. 

Rp: Liquoris Ammoniae 10%-arum 
grammata octoginta et quinque . . . 85·0 

Diluito aqua destillata, ut fiant centimetra cubica centum. 
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H. Reagentia fere semel et semi.-normalia. 

9. Ammonium chloratum solutum.' 
Solutio normalis Alllmonii chlorati. 

(H,N)CI = gramma 0·054 in centimetro cubico uno. 

Rp: Ammonii chlorati 
grammata quinque et decigrammata quatuor 5·4 

Solvito .tanta quantitate aquae destillatae, ut soluta reddant 
centimetra cubica centum. 

10. Ammonium oxalicum solutum. 
Solutio se!llinormalis Ammonii oxalici. 

1j.1(H,N,)C,O, = gramma o·032 in centimetro cubico uno. 

Rp: Acidi oxalici crystallisati 

grammata tria et decigrammata duo . 3·2 
Solvito liquore ai;nmoniae 10"/,-arum 

grammatibus octo et decigrammatibus quinque 8·5 
Diluito soluta ope aquae destillatae, ut reddantur centi-

metra cubica 100. · 

11. Argentum nitricum solutum. 
Solutio se!llinormalis Argenti nitrid. 

1/,AgNO, = gramma o·085 in centimetro cubico uno. 

Rp: Argenti nitrici crystallisati 
grammata octo et dimidium. . . . . 8"5 

Solvito tanta quantitate aquae destillatae, ut soluta reddant 
centimetra cubica centum. 

12. Baryum chloratum solutum. 
Solutio normalis Bmyi c!zlorati. 

1/,BaCl,,2H,O = gramma 0·122 in centimetro cubico uno. 

Rp: Baryi chlorati crystallisati 
grammata duodecim et decigrammata duo 12·2 
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. 
.Solvito tanta quantitate aquae destillatae, ut soluta reddant 

.centimetra cubica centum. 

13. Baryum nitricum solutum. 
Semi-llormalis solutio Ba1:1'ii nitrid. 

1/,Ba(NO,), = gramma 0·065 ín centímetro cubico uno. 

Rp: Baryi nitrici 
grammata sex et dímídíum . . . . 6·5 

Solvito tanta quantitate aquae destillatae, ut soluta centi· 
metra cubica centum efficiant. 

14. Calcium chloratum solutum. 
So!utio 11ormalis Ca!cii chlorati. 

1/,CaCl,,6H,O = gramma 0·110 ín centimetro cubico uno. 

Rp: Calcii chlorati crystallisati 
grammata undecim . . . . . . . . 11 

Solvito tanta quantitate aquae destillatae, ut soluta centi· 
metra cubíca centum efficiant. 

15. Ferrum sesquichloratum solutum. 
Solutio normalis Ferri sesqaichlorati. 

1
/, FeCI.„6H,O = gramma o·ogo centimetro cubíco uno. 

Rp: Ferri sesquichlorati soluti 50'/,-arum 
grammata duodeviginti . 18 

Diluendum est ope aquae destillatae, ut 
metra cubica centum. 

reddantur centi-

16. Kalium bichromicum solutum. 
Seminormalis solutio Kalü pyrodzromid. 

1/,K Cr,07 = gramma 0·074 ín centimetro cubico uno. 

Rp: Kalii pyrochromici 
grammata septem et decigrammata quatuor 7·4 

Solvito tanta quantita.te aquae destillatae, ut soluta reddant 
•centímetra cubíca 100. 
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17. Kalium Ferricyanatum solutum. 
Solutio normalis Kalii-ferricyatzati. 

i;,K,Fe(CN), = gramma 0·110 ín centimetro cubico uno. 

Rp: Kalii ferri cyanati 
grammata undecim . . . . . . . 11 

Solvito tanta quantitate aq11ae destillatae, ut soluta reddant 
centímetra cubica centum. 

Servetur ín lagoena atro colorata. 

18. Kalium Ferrocyanatum solutum. 
Solutio 1zormalis !(alii-ferrocya11ati. 

i;,K,Fe(CN)„3H,O = l 'l 06 gramma l 'l 06 ín centimetro cubico uno. 

Rp: Kalii ferro cyanati crystallisati 
grammata dcccm ct dccigrammata sex JO·ó 

Solvito tanta quantitate aquae c!estillatae, ut soluta reddant 
centimetra cubica centum. 

19. Magnesium sulfuricum solutum. 
Solutio !lOrmalis lvlag11esii s11!farici. 

i;,MgS0„7H,O = gramma 0·123 ín centimetro cubico uno. 

Rp: Magnesii sulfurici crystallisati 
grammata duodecim et decigrammata tria 12·3 

Solvíto tanta quantitate aquae c!estillatae, ut soluta redctant 
centímetra cubica centum. 

20. Natrium carbonicum solutum. 
Solutio tzormalis Natrü carbonici. 

i;,Na,CO,,JOH,O = 0·143 gramma ín centimetro cubico uno. 

Rp: Natrii carbonici crystallisati 
grammata quatuordecim e! decigrammata tria 14·3 

Solvito tanta quantitate aquae destillatae, ut soluta reddant 
centimetra cubica 100. 

50 
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21. Natrium phosphoricum solutum. 
SolatÜJ tzomzalis Dinalrii lzydroplzosp!zorici. 

1/,Na,HP0,,12H,O = gramma 0·119 in centimetro cubico uno. 

Rp: Dinatrii hydrophosphorici crystallisati 
grammata undecim et decigrammata novem 11 ·9 

Solvito tanta quantitate aquae destillatae, ut soluta reddant 
centimetra cubica centum. 

22. Plumbum aceticum solutum. 
Solutio normalis Plumbi acetici. , 

1/,(CH, COOH),Pb,3H,0= gramma O·l 90 in ce!ltimetro cubico uno. 

Rp: Plumbi acetici crystallisati 
grammata undeviginti . . . . 19 

Solvito tanta quantitae aquae destillatae, cui acidum carbo
nicum abest, ut soluta reddant centimetra cubica centum. 

23. Solutio jodi et Kalii. jodati. 
Solutio seminormalis lodi cum l(alio iodato. 

1 /,j = gramma o·063 in centimetro cubico uno. 

Rp: jodi in pulverem contriti 
grammata sex el decigrammata tria 6·3 

Kalii jodati 
grammata decem . . . . 

Solvito tanta quantitate aquae destillatae, 
centimetra cubica centum. 

10 
ut soluta reddant 

Hl. Reagentia 11011 normalia. 
(Quac aslerisco *nolata occurruut1 ea ut rnedicarnina quoque sunt publice 

praescripta.) 

24. Acidum hydrochloricum concentratissimum. 

Est liquor acido hydrochlorico concentrato similis, sed hoc 
quoque validior, el maxime fumans. Poncius eius specificum 
1·1s-1·19. 
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Num purum et idem sit, examinandum est aeque, ac acidum 
hydrochloricum concentratum, sed prius diluito pari volumine 
aquae destillatae. 

ln partibus ponderatis 100 acidi insint partes ponderatae 
35-37 hydrogenii chlorati; quamobrem si in centimetra cubica 
20 aquae destillalae pensaveris acidi hydrochlorici concentratis
simi grammata 3·ó5, latex hic neuter ut reddatur, indicatorem si 
posueris 1-2 guttam solutionis methyl-orange, centimetra cubica 
35 -37 Iiquoris natrii hydrooxydati normalis consumere oportet. 

Servetur in lagoena epistomio vitreo optime haerenti munita. 

*25. Acidum hydrochloricum concentratum. 

*26. Acidum nitricum concentratum. 

27. Acidum oxalicum crystallisatum. 
H,C,C„2H,O = 125·0. 

Sunt crystalli prismaticae aut aciculares, perlucidae colore et 
odore carentes. Praeparatum aestuando liquescit, temperie vero 
aucta decomponitur atque fumum mittens, qui tussim movet, 
iotum avolat. Solvitur circiter partibus ponderatis 10 aquae, item 
partibus 2·5 spiritus; solutio reactionis est maxime acidae. 

ln solutione eius aquosa, adiecta aqua calcis, fit praecipita
tum album, pulveri simile, quoct acido acetico nullo modo solvi
tur, sed acido hydrochlorico solubile est. 

Decies tanta .copia aquae praeparatum facile totumque sol
vatur, aestuatum autem in lamina platinea nullum praebeat 
residuum. 

*28. Acidum sulfuricum concentratum. 

*29. Acidum tannicum. 

Si pro reagenti tibi acido tannico opus est, solvito ex tem
pore acidi tannici gramma unum centimetris cubicis 20 aquae 
destillatae. 
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*30. Acidum tartaricum pulverisatum. 

*31. Aether depuratus. 

*32. Aether Petrolei. 

Est destillatum mundatum petrolei crudi. Liquor decolor, 
odoris peculiaris, haud ingrati, facile avolans, facillimeque 
inflammabilis est. Calefactus fere ad gradum 30-um fervescit„ 
graduque 60-60-o totus avolat. Poncius eius specificum 0·640-
0·670. Aqua solvi non potest, sed .partibus 3 ponderatis spiritusc 
prorsus est solubilis. Aethere et chloroformio quavis proportione 
misceri potest. 

Praeparatum pari volumine acidi sulfurici concentrati si 
fuerit valde conquassatum, acido sulfurico colorari non Iicet. 
Evaporato ex charta emporetica odor ne remaneat. 

*33. Alcohol absolutus. 

34. Alcohol amylicus. 
C„HnOH = SS·L 

Liquor decolor, perlucidus, odoris permanantis, haud amoenL 
Vapores eius inspirati noxii sunt. Poncius habet specificum 0·814. 
Ebullit gradu 129-131-o. Aqua tantum modice solvitur, sed spiritu„ 
aethere et disulfido carbonii misceri potest. 

Alcohole amylico depurato utitor ad destinandum indicem 
cerae aethero-metricum. Alcohol amylicus venalis purus ut effi
ciatur, quassato eum saepius ín lagoena cum kalii hydroxydati 
ín pulverem triti, fere 1 °/0-o, postridie vero destillato alcoholem. 
amylicum. 

35. Ammonium molybdaenicum. 
Crystalli decolores, aqua solubiles. Solutis si admiscueris. 

acidum nitricum, fit praecipitatum album, quod acido nitrico 
supervacaneo solvitur. Ex solutione hac perlucida, calefacta, ne 
hora quidem elapsa secedat sedimentum flavum. 

Quodsi necesse fuerit tibi reagens solutio ammonii molyb
daenici, solvito praeparati gramma unum, additis aliquot guttis. 
liquoris ammoniae, ín centimetris cubicis 10 aquae destillatae. 
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36. Aqua bromata. 

lnstar reagentis adhibenda est mixtura confecta e centi
metris cubicis 10 solutionis decinormalis kalii bromici, adiecto 
grammate 0·3 kalii bromati, atque centimetro cubico uno acidi 
hydrochlorici quinquies normalis. Ex tempore parato. 

*37. Aqua Calcis. 

*38. Aqua chlorata. 

*39. Aqua destillata. 

40. Aqua hydrosulfurata. 
Aqua lzydrogenii suljurati. 

Rp: ferro-sulfurati minutim contusi 
grammata viginti . . . . . . . . . 20·0 

Positis ín apparatu ad extricandum gasis, qui tubulo infun
dibulo praeditus est, affundito tantum aquae, ut iuste 
obruta sint, tunc instillato portionibus factis 
Acidi hydrochlorici concentrati 

grammata centum . . . . . . . . . JOO·O 
Oas hydrogenii sulfurati quod evolvitur, lavato per aequalem 

tubum aqua repletum, deinceps saturato gase quassans aquam 
destillatam, quae sit grammatum fere mille; sít vero haec prius 
coquendo aere soluto privata, postea refrigerata. Paranda autem 
haec aqua aut sub divo, aut ín zothecula quae perflatui patet, 
caveto tamen inspirare gas hydrogenii sulfurati venenatum. 

Paratam aquam hydrosulfuratam repleto ín lagoenas medica
mentarias minores, obturans eas diligentissime cortice subereo, 
oblito insuper paraffino liquefacto„ 

Est liquor foetidus, decolor, perlucidus. Aqua temperiei 
consuetae solvit fere tria volumina gasis; quod pondere circiter 
0·45'/o hydrogenii sulfurati exaequat. 

Aquam hanc solutione ferri sesquichlorati, ilico valdeque 
lacteam fieri oportet. 

Servetur frigida in tenebris. 
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41. Baryum chloratum crystallisatum. 
BaCl,,2H,O = 244·3. 

Crystalli decolores nitidae, aere vix mutantur. Circiter par
tibus ponderatis 2·5 aquae solvi possunt, spiritu non solvuntur. 
Solutio reactionis est neutrius. 

ln solutione eius diluta, addito acido sulfurico extemplo 
praecipitatum album, solutione autem argenti nitrici praecipitatum 
album casei instar fit. Flammam colore afficit viridi. 

Solutio eius aquosa ne mutetur per aquam hydrosulfuratam, 
aut per ammonium sulfuratum solutum. Quodsi e solutione 
totum seiunxeris baryum ope acidi, sulfurici, liquor hic post 
coctionem filtratus, deinceps vero exsiccatus et aestuatus resi
duum ponderabile nequaquam praebeat. 

42. Baryum nitricum. 
Ba(NO,), = 261'4. 

Crystalli decolores, aere ·haud mutantur. Solvuntur circiter 
partibus ponderatis 12 aquae, spiritu insolubiles sunt. Solutio 
reactionis est neutrius. 

ln solutione eius aquosa, diluta per acidum sulfuricum fit 
ilico praecipitatum album. Solutioni aquosae si addideris volu
mina 2-3 acidi sulfurici concentrati, atque super liquorem refri
geratum solutionem sulfatis ferrosi tabulatim disposueris, in pia
no contermino oritur orbis subfusco-niger. Flamma hoc prae
parato tingitur colóre viridi. 

Solutio eius per argentum nitricum solutum, aut potius per 
ammonium sulfuratum ne mutetur. Quodsi e solutione ope acidi 
sulfurici totum seiunxeris baryum, liquor hic post coctionem 
filtratus, deinceps exsiccatus et aestuatus, nullo modo praebeat 
residuum ponderabile. 

*43. Calcium carbonicum praecipitatum. 

*44. Calcium chloratum crystallisatum. 

*45. Calcium oxydatum. 

46. Carboneum sulfuratum. 
Disa/jida!ll carbonii. 

cs,= 76'1. 
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Liquor decolor, radios lucis maxime frangens, ignis capa
cissimus. Poncius specificum 1·212. Ebullit ad gradum 47-um. 
Odor praeparati depurati haud inamoenus,crudi maxime foetidus est. 

Evaporatum ne praebeat residuum, quod ·ponderari potest. 
Propter facilitatem exardescendi periculum incendii timens 

cautissime tractato. 

47. Carboneum tetrachloratum. 
Tetrac!tlorida!ll carbo11ii. 1VJ etha11u!ll tetrac/z!oratu!ll. 

CCI,= 153·8. 

Liquor decolor, odoris haud inamoeni, aqua paene insolu
bilis, flammam capcre nequit. Poncius specificum 1.60, ebullit 
gradu 7:7. lodum purum solvit colore violaceo. 

Quodsi aliquot centimetra cublca carbonii tetrachlorati con
quassaveris pari volumine aquae, et una gutta kalii iodati soluti, 
haec ne ducat colorem rosaeum, aqua vero nulla modo sit reac
tionis acidae. Noli uti praeparato crudo. 

48. Charta exploratoria caerulea. 

Est charta emporetica imbuta solutione laccae musci caerulea. 
Quodsi chartam hanc madefeceris gutta una mixturae, quae 

centimetro cubico dimidio acidi hydrochlorici normalis, et centi
metris cubicis centum aquae parata exstat, charta statim rubea 
reddatur. 

Servato in vasculo probe clauso a radiis lucis tutam. 

49. Charta exploratoria lutea. 
Est charta emporetica inbuta tinctura spirituosa curcumae. 
Si aquam calcis instillaveris in eam, induatur extemplo 

colore atro-fusco; si autem humectatam solutione acidi borici 
0·1 'Jo-arum, quae etiam acido hydrochlorico acidula facta exstat, 
charta leni colore siccata fiat coloris rubei. 

Servato in vasculo probe clauso, a radiis lucis !utam. 
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50. Charta exploratoria rubra. 

Est charta emporetica imbuta solutione laccae musci rubea. 
Quodsi chartam hanc irroraveris gutta una mixturae, quae 

e centimetro cubico dimidio lixiviae natrii normalis el centi
metris cubicis centum aquae destillatae mixta exstat, charta 
rubra reddatur. 

*51. Chloroformium. 

*52. Collodium. 

*53. Cuprum sulfuricum crystallisatum. 

Si tibi cupro sulfurico soluto instar reagentis opus est, sol
vito cxtemporc praeparati gra1n1na unum ccntimetris cubicís 
viginti aguae destillatae. 

*54. ferrum puiveratum. 

55. ferrum sulfuratum. 
feS=SS·o. 

Sunt frusta cornpacta nitoris metallici. 
Si super frustulum ferri sulfurati fuderis acidum hydrochlo

ricum, gas hydrogenii sulfurati evolvitur, in solutione autem inde 
delusa post coctionem per kalium ferri cyanatum solutum, fit 
praecipitatum atro-caeruleum. 

*56. ferrum sulfuricum crystallisatum. 

Quodsi opus luerit tibi sulfate ferroso instar reagentis, 
tum solvito extempore praeparati partem ponderatam unam, par
tibus ponderatis tribus aguae destillatae. 

'''57. Giycerinum. 
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58. Hydrargyrum bichloratum corrosivum solutum. 
Solatio Mercurü bic!tlorati. 

Rp: Mercurii bichlorati 
grammata guingue . . . . . . . . . 5 

Solvito tanta guantitate aguae ·destillatae, ut solutio reddat 
centimetra cubica centum. 

59. lndigocarminum pultiforme. 

Est puls atro caerulea, paene nigra, guae adiecta agua 
colore caeruleo solvitur. 

60. Jodeosinum. 
Tetra jod jlu orescein u 111. 

Est pulvis crystallinus coloris lucide cinnabari-rubei. 
Spiritu solvitur colore atro-rubeo, aethere autem subfulvarn 

offert solutionern. Aqua acido paululurn acidu!a facta iodeosinum 
non solvitur. 

*61. Kaiium aceticum solutum. 
Solutio kalii acetici. 

*62. Kalium bichromicum. 
J(aliwn pl'roc11romic11111. 

63. Kalium bijodicum. 
Kalium jodicam acidum. 

KHUOJ, = 390·1 

Sunt parvull!e crystalli coloris expertes. Solvuntur circiter 
partibus pensatis 30 aguae, solutio autern reactionis est acidae. 

flamrnam co!ore afficit violaceo. Quodsi solutionis salis 
huius aguosae, guae ope acidi sulfurici acidula reddita est, aliguot 
guttas stannochloiati soluti cum acido hydrochlorico admi
scueris, postea vero liquorern cum chloro!onnio conguassaveris, 
chloroformium hoc colorem ducet violaceurn. 
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Adiecto acido nitrico concentrato fial solutio decolor, quae 
ne Jeniter quidem calefacta flavescat. 

Salem in pulverem contritum siccato gradu caloris 100-o, 
postea ponderans ex eo accuratissime por!iones grammatum 3·25 
paratas servato eas in lagunculis exacte obtura!is. 

Orammata 3·25 kalii biiodici siccati si so!veris aquae calidae 
centimetris cubicis 100, postea solution~m refrigeratam 1-2 
gutta solutionis methyl-orange tinxeris, ad accuratam neutrali
sationem requiruntur 8·3-8·4 centimetra cubica lixiviae natrii 
normalis. 

*64. Kalium bromatum. 

65. Kalium bromicum. 
KBrO, = 167·1 

Parvulae crystalli decolores, quae fére partibus ponderatis 
25 aquae solubiles suni, solutio autem reactionis est neutrius. 

flammam afficit colore violaceo. Quodsi solutioni aquosae, 
acidulae per acidum sulfuricum addideris nonnullas guttas solu
tionis stanno-chlorati acido hydrochlorico paratae, et postea 
liquorem conquassaveris cum chloroformio, id colore aurantiaco 
tingitur. 

Solutio aquosa dilutior (1: 50) si eam acido sulfurko aci
dulam feceris, flava ne reddatur. 

*66. Kalium chloricum. 

67. Kalium ferricyanatum. 
K,fe(CN), =329·4. 

Crystalli coloris rubini. Solvuntur circiter partibus pensatis 
4 aqllae, solutio autem est pallide fulva. 

ln solutione eius per ferrum sesquichloratum solutum fit 
praecipitatum atro caeruleum; flammam afficit colore violaceo. 

\ 
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68. Kalium ferrocyanatum crystallisatum. 
K,fe(CN),,3H,Q = 422"6. 

Crystalli flavae. Aquae ponderatis 4 fere partibus solvitur; 
solutio eius coloris pallide flavi est. 

ln solutione eius solutio ferrichloridi atro-caeruleum prae
cipitatum praebet; flammam colore violaceo inficit. 

Solutio eius aquosa esto reactionis neutrius; acidulata ope 
acidi hydrochlorici adiecto baryo chlorato soluto ne reddatur 
turbida. 

*69. Kalium hydrocarbonicum. 
!(aliu!ll bicarbonicu!ll. 

Pensato ex sale accuratissime portiones grammatum 10·2, 
easque paratas habeto in Jagunculis exacte obturatis. 

*70. Kalium hydroxydatum. 

*71. Kalium hypermanganicum. 

*72. Kalium jodatum. 

Quodsi opus fuerit kalio iodato soluto instar reagentis, 
solvito extempore gramma unum salis huius centimetris cubicis 
viginti aquae. 

*73. Kalium natrio-tartaricum. 

74. Lacmoidum purissimum. 

Lamellae nigrae, nitoris metallici. Copiosissime solvuntur 
spiritu; aqua et aethere minus, chloroformio autem prorsus inso
Jubiles sunt. 
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7!'!. Methylorange. 
N af!'üun p. dimet/lylamido-azobmzolsuljo!licam. 

N,: (C,H,),N: (CH,),SO,Na 

Est pulvis coloris aurantiaco flavi, solubilis aqua et spiritu 
solutio eius est aurantiaca. 

Quodsi solutionis eius aquosae valde dilutae (1: 1000) guttam 
1-2 sumpseris iisque centimetra cubíca 100 aquae tinxeris, 
adiecta gutta una acidi hydrochlorici normalis laticem sub
flavum rubeum fieri oportet. 

76. Natrium aceticum crystallisatum. 
CH.,.COONa,3H,O = 136·1. 

Parvulae crystalli aciculares, colore carentes. Aqua affatim 
solvuntur, etiam spiritu solubiles. 

Calefactum in Iamina platinea liquet, mox fervens siccescit; 
aucto calore rursus liquet, deinceps flammam concipit. Id quod 
superest flamman colore laete flavo afficit. Solutio praeparati 
aquosa addito ferro sesquichlorato soluto colorem sanguinolen
tum ducit. 

lnstar reagantis sal solummodo talis adhibendus, cuius 
solutio aquosa perlucida est, atque conquassata pulvere acidi 
tartarici acido quoque soluto, prorsus limpida permanet. 

*77. Natrium carbonicum dilapsum. 

'''78. Natrium chloratum. 

*79. Natrium hydrocarbonicum. 

Quodsi opus fuerit solutione natrii hydrocarbonici instar 
reagentis, tum solvito extempore salis huius gramma unum centi
metris cubicis viginti aquae destillatae. 

1 

1 
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80. Natrium nitrosum. 
NaNO, = 59·1. 

Pulvis albus crystallinus, facile solubilis aqua et spiritu. 
Humidum attrahens in aere liquescit. 

Quodsi in portionem salis huius, quantum mucro cultri 
capit, acidum sulfuricum instillaveris, vapores oriuntur rubeo
fusci. lmmersum in flammam, hanc colore afficit Iaete flavo. 

Servetur in vasculo optime obturato. 
Quodsi opus fuerit natrio nitrico soluto reagentis Ioco, 

tum solvito extempore salis huius gramma unum centimetris 
cubicis viginti aquae destillatae. 

*81. Natrium sulfuricum crystallisatum. 

82. Natrium thiosulfuricum crystallisatum. 
Na,S,0,,5H,O = 248·3. 

Crystalli decolores perlucidae, circiter dimidia parte aquae 
solubiles. Calefactum in tubulo-probatorio liquet, quodsi liquidum 
hoc a pulvere cosmico tutum refrigescit, liquens permanet, iniecto 
autem fragmine natrii thiosulfurici, calor J.iquidi maior fit et 
crystallisatio statim incipit. 

Solutio praeparati aquosa mixta cum acido hydrochlorico 
quam primum Iactea redditur et oritur simul odor acidi sulfurosi. 

Praeparatum afficit fla!];lmam colore flavo. 

83. Phenolphtaleinum. 
C20 H110.1 =318·1. 

Pulvis albus aut pallide flavidus, aqua fere insolubilis,. 
spiritu solvitur. 

Quodsi solutionis eius spirituosae guttas aliquot admiscueris 
aquae acido carbonico liberae, mox in liquorem lacteum instilla
veris 1--2 guttas aquae calcis, efficitur color pulcher rosaeus. 

Aestuatum in Iamina platinea consumatur nullum relin
quens recrementum. 
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84. Solutio Amyli. 
Amylum solutum. 

Rp: Amyli pulverati 
decigramma unum . . . . . . . . 0·1 

Triturato aquae destillatae centimetris cubicis quinque, mix
turamque concitatam affundito ad centrimetra cubica viginli aquae 
fervidae. Extempore parandum est. 

Quodsi opus fuerit amylo soluto cum kalio iodato; tunc 
solvito in hac solutione kalii iodati gramma 0-25. 

85. Solutio Calcii chlorati concentrata. 
Calciu!Tl chloratum concentratu!Tl solutu!Tl. 

Rp: 
80 

Calcii chlorati crystallisati 
grammata octoginta 

Solvito tanta copia aquae, ut soluta 
cubica centum. 

reddant centimetra 

86. Solutio Gelatinae glycerinata. 

Rp: Gelatinae minutim concisae 
gramma semis . . . . . . . . . 0·5 

Solvito Ieniti;r calefaciens in cucurbita parva 
Aquae destillatae 

grammatibus viginti et quinque . . . 25·0 
Solutionem tepidam conquassato cum circiter centi

metro cubico 1 albuminis ovi recentis, postea calefiat 
cucurbita balneo aquae, dum albumen coagulatum in 
floccis secernatur. Soluta filtrato per chartam, admiscens 
Glycerini 

grammata septuaginta et quinque . 75·0 
Est liquor decolor, perlucidus, qui acido tannico soluto 

copiosissimum deponit praecipitatum. 

87. Solutio lndici. 
lndigo-carmÍllll!Tl solutum. 

Rp: lndigo-carmini pulfüormis 
decigrammata quinque 

• 
0·5 

....... ---------------------·fil 
1 

369* 

Solvito tanta copia aquae destillatae, ut soluta adaequent 
centimetra cubica centum. 

Solutum ut aptum reddatur reactionibus flamma peragendis, 
adeo diluendum est, ut flamma ope kalii chlorici affecta mani
festo sit conspicua per solutionem hanc, color autem flammae 
natrio chlorato tinctae haud appareat. 

88. Solutio Jodeosini. 
Rp: jodeosini 

centigrammata duo . . . . . . . . 0·02 
Solvito 
Spiritus concentrati 

grammatibus decem . . . . . . . . 10 
Mensurato in cucurbitam Erlenmeyerianam epistomio vitreo 

munitam, ex vitro Jenensi factam, quae centimetra cubica capit 200, 
mensurato aquae centimetra cubica 100, aetheris .centimetra cu
bica 30, acidi hydrochlorici normali~ guttam unam, item iodeosini 
soluti guttas 3. Cucurbita obturata quod inest, conquassato. 
Liquor inferior aquosus decolor maneat, oportet. Si nunc in 
cucurbitam instillaveris Iixiviae natrii deci-normalis (1

/ 10 ) guttas 2, 
iterum conquassans id quod continetur in ea, liquor aquosus 
colore rosaeo indui debet. 

Servetur in Iagoena guttifera. 

89. Solutio Lacmoidi. 
Rp: Lacmoidi 

centigrammata quinque . . . . . . . 0·05 
Terens in mortario porcellaneo solvito 
Spiritus concentrati 

grammatibus decem . . 10 
atque 
Aq uae destillatae 

grammatibus decem . . . . . . . . 10 
Solutionis Inlius guttas duas si instillaveris in centimetra 

cubica 10 aquae, item guttas duas in centimetra cubica 10 spiritus, 
utrumque solutum colore violaceo-rubeo tingitur; utrumque 
porra colorem ducit caeruleum, si iis singulas guttas liquoris 
natrii hydrooxydati decinormalis addideris ; postea autem adiectis 
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guttis binis acidi hydrochlorici decinormalis tinguntur colore 
alliaceo-rubeo. 

Servetur in lagoena guttifera. 

90. Solutio Methylorange. 

Rp: Methylorange 
decigramma unum . . . . . . . . 0·1 

Solvito aquae destillatae quantitate tanta, ut solutio reddat 
centimetra cubica quinquaginta. 

Servetur in lagoena guttifera. 

91. Solutio secundurn Nessler. 

Rp: Mercuri bijodati rubri 
. grammata decem 

Kalii iodati 
grammata quinque 

Natrii hydroxydati 

10•(} 

s·o 

grammata viginti 20·0 
Aquae destillatae 

grammata centum . . . . . . . . 100·0 
Hydrargyrum bijodatum atque kalium iodatum con-terens in 

mortario porcellaneo cum exigua parte aquae, solvito natrium hydro
oxydatum aqua, quae supererit, lixiviamque prorsus refrigeratam 
conquassato in Iagoena cum solutione altera. Seponito Iagoenam 
in cellam frigidam peractisque aliquot diebus darum liquoris 
defundito. 

Liquor causticus pallide flavus. Poncius specificum circiter 1 ·28. 
Servato in tenebris obturatum in Iagoena cortice subereo 

obturata atque imbuto paraffino liquefacto. 

92. Solutio Phenolphtaleini. 

Rp: Phenolphtaleini 
gramma dimidium . . . . . 

Solvito tanta copia spiritus diluti, ut solutio 
centimetrorum cubicorum sit. 

Servato in lagoena guttifera. 

0"5 
quinquaginta 
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93. Solutio Stanni chlorati acido hydrochlorico 
parata. 

Rp: Stannochloridi crystallisati 
grammata quinquaginta . . . . . . 50"0 

Solvito tanta quantitate acidi hydrochlorici concentratissimi, 
ut soluta adaequent centimetra cubica 500. 1,iquorem in Iagoena 
epistomio vitreo munita, atque religata ponito in Ioco calido, 
peractisque aliquot diebus defundito, quod decolor evasit, de 
praecipitato fortasse exorto. 

Est Iiquor causticus, acidus, fumans, decolor, ponderis spe
cifici 1 ·24-1 "25. Arsenum adesse ut exhibeatur, addito solutioni 
quae examinanda est, liquoris huius volumina 5, mox liquorem 
Ieniter calefaciens observato colorem eius post semihoram. 

Quodsi dilueris guttam 1 solutionis arsenici Fowleri cum 
centimetris cubicis 10 aquae, dilutorumque centimetra cubica 2 
commiscueris solutionis stannichlorati cum acido hydrochlorico 
paratae centimetris cubicis 10, Iiquor Ieniter calefactus semihora 
elapsa fial coloris atro-fusci. 

Praeparati grammata 5 diluito grammatibus 100 aquae de
stillatae, admiscens dilutis solutionem kalii hypermanganici deci
normalem; e solutione hac volumetrica saltem centimetra cubica 
30 consumantur, ut liquor sane rosaeus efficiatur. 

Servato in Iagunculis epistomio vitreo recte haerenti muni
tis. Praeparatum vetustum, depravatum reagentis instar noli 
adhibere ! 

*94. Spiritus. 

95. Stannurn chloraturn crystallisaturn. 
Stanno-dlloridum in C1ystallis. 

SnCl,,2H,O = 225"9. 

Parvae c1ystalli decolores, perlucidae. Facile solvuntur aqua, 
quae acidula exstat ope acidi hydrochlorici. 

ln solutione eius aquosa per aquam hydrosulfuratam fit prae
cipitatum atro-fuscum. Hydrargyrum bichloratum solutum adiectis 
nonnullis guttis solutioni stannichlorati redditur Iacteo-turbidum. 
ln solutione praeparati facta acido nitrico per argentum nitricum 
s'olutum deponitur praecipitatum album caseo simile. 

51 
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Ne adhíbeatur praeparatum, quod ín aere propter oxyda
tíonem mutatum es!. ln gramma unum slaníochlorati sí infu
derís acidí hyrdochloricí concenlrati centimetra cubica 10, solutío 
prímum turbída íntra sexagesímas hOQ!e 10 fial clara, solutio 
vero decolor reddatur. 

Servato ín lagoena exacte obturata. 

*96. Zincum chloratum. 

*97. Zincum oxydatum. 

98. Zincum raspatum. 
Limatura Zitzci. 

Scrobís grossa de zínco metallico puro, colorís subcaeruleo 
albí, ínstar metalli nítens. Aestuatum liquescit gradu 433-o. 

Acido sulfurico qiluto solvitur evolvens gas hydrogeníi. 
ln hac solutione addito liquore ammoniae fit praecipitatum album 
gelato símile, per abundantiam autem reagentis solutío fit lim
pída et perlucida. 

Limaturae zínci gramma unum tantumdemque ferrí pul
verati ín cylindro parvo sí affuderis centimetra cubica 10 liquorís 
natrii hydrooxydati, mox cylindrum operculaverís patella vitrea 
horologíca, aer quí ín cylindro ínest, ne peractís quídem sexa
gesímís decem sít ammoniam olens, aut potíus, haud fiant 
nebulae, circa virgam vitream, quae acido hydrochlorico ím
mersa erat. 

IV. Solutiones volumetricae. 

99. Solutio acidimetrica normalis. 
Lixivia 11atrii tzormalis. Liquor 11atrii !tydro.~vdati 11or111alis. 

NaOH = gramma 0.04006 ín centimetro cubico uno. 
Rp: Natrii hydroxydati 

0 

grammata centun1 . . . . . . . . 100·0 
Solvito 

Aquae destillatae 
grammatibus mille et octingentis . . 1 soo·o 

! 

1 

l 
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Soluta fundens ín lagoenam probe obturatam, addito pul
•iem Calcis, quam Calcis recenter usti grammatíbus 50 atque 
:aquae destilla!ae grammatibus 200 paravístí, míxtaque saepius 
.quassare necesse est. 

Postridie, símulatque lixivia per sedimentationem prorsus 
.clara facta erit, mensurato accuratissime centimetra cubica 50 
acidi hydrochlorici normalis, acidoque rubefacto 2-3 guttis solu
:tíonís methylorange, affundito lixiviae - quae ínest in tubulo 
sicco pondera mensuranti - tantum, ut liquorís color rubeus 
·sane transeat ín aurantiacum. Tunc, computans usque ad decí
grammata, determínato, quan tum ponderís amiserít tubus pon
·dera mensurans. Mox redíntegrato tentamen hoc, qua occasíone 
·indícatorem sumito aliquot guttas phenolphtaleiní soluti. Hac 
methodo adhibita reactionem finitam esse índicat liquor postrema 
gutta lixiviae colorem ducens rosaceum. Differentia autem, quam 
utraque mensio reddít, minor sít, quam gramma 0·4, alioquín lixi
via ut íustum est, acido carbonico privata non erit. Quantitatis vides 
·sumens valorem diametralem lixiviae quae in mensionibus con
sumpta erat, metitor hoc in cucurbitam mensuralem amplitudinís 
litrae unius, atque diluilo ope aquae destillatae ebullitae, prorsus 
refrigeratae, ut volumen líquoris expleat centimetra cubica 1000. 

Lixívia natrii normalis mixta cum aqua calcis, ut plurímum 
modice turbidam praebeat mixturam. Portio eius vero efficiens 
.centimetra cubíca 20 neutra ut reddatur, indícatorem si posueris 
vel phenolphtaleinum, vel methylorange solutum, centimetra cu
bica J 9·9-20·1 acidi hydrochloríci normalis esse debent. 

Solutionem hanc acidimetricam normalem servato in lagoena 
1ali, quae subere imbuto in paraffinum liquefactum optime obtu
rata est. 

Sí opus fuerit solutione acidimetrica decinormali, diluito 
solu'ionis acidimetríci normalis centimetra cubica 10 in aqua 
destillata ebullita, prorsusque refrigerata, ut expleantur centimetra 
cubíca 100. 

100. Solutio alkalimetrica normalis. 
Acidzzm !tydrodzloricum 11or111ale . 

HCI = o·03646 ín centimetro cubico uno. 

Rp: Acidi hydrochlorici diluti puri (10'/o) 
.grammata q.uing·en.ta .. soo·o 

51* 
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Misceantur totidem grammatibus 
Aquae· destillatae 
Fundito mixturae huius in tubum fere centimetra cubica 
100 pondo valentem, prius siccatum, determinans lrutina 
pondus tubi repleti, deinde ponderato in cucurbitam quae 
centimetra cubica fere 250 capit -
Kalii hydrocarbonici puri 

grammata decem el centigrammata duo 10·02: 
Solvito haec drdter centimetris cubids 50 tingiloque soluta 
colore flavo guttis 2-3 solutionis methylorange. Addito tum 
latici de addo hydrochlorico, qui inest in tubo pondera metienti, 
ut color ipse liquoris flavus aurantiacus reddatur. Deinceps sta-· 
tuito, computans accurate usque ad dedgrammata, quantum 
ponderis amiserit tubus metiens, e! mox redintegra tentamen. 
Dedes sumens valorem diametralem quantitatis addi normalis,. 
quod in mensionibus his corisumptum erat, metitor hoc accurate 
in cucurbitam mcnsuralem amplitudinis litrac unius, atque diluito 
ope aquae destillatae ebullitae et refrigeratae, ut volumen liquoris. 
expleat centimetra cubica 1000. 

Custodiendi causa, num rectum sit addum hydrochloricum 
normale, pensato kalii hydrocarbonid puri accuratissime grammata 
duo, solvens aliquot centimetris cubids aquae soluta tingito autem 
guttis 1-2 solutionis methylorange, mox instillato de addo hydro
chlorico, quod in burettam repletum examinandum est, instillato vero 
tantum, ut. color liquoris in ipsurrí aurantiacum transeat. Huius. 
rei causa addi centimetra cubica 19'9-20·1 requiruntur. 

Si opus fuerit acido hydrochlorico dednormali, diluito addi 
huius normalis centimetra cubica 10 ope aquae destillalae ebul
Iitae et refrigeratae, ut sint centimetra cubica 100. 

101. Solutio Argenti nitrici decinormalis. 
1/ 10 AgNO, = gramma 0'01699 in centimetro cubico uno. 

Rp: Argenti nitrici in pulverem triti et gradu caloris 
&1 00-o siccati 

grammata sededm et centigrammata undecentum 16'99 
Solvens aqua destillata diluito solutionem adeo, ut volumen 

eius sit centimelrorum cubicorum 1 OOO. 
Custodiae causa, num recta sit solutio addito ad portionem 
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eius, effidentem centimetra cubica 20, totidem addi hydrochlorid 
dednormalis. Alteri parti Iiquoris filtrati - qui prorsus perluddus 
evasit, si praedpitatum seiunctum quassaveris, calefactumque 
filtraveris - addito aliquot guttas argenti nitrid soluti; alteri vero 
parti nonnullas guttas addi hydrochlorid. Quodsi solutiones 
volumetricae recte paratae fuerint, experimentorum alterutrum, ut 
plurimum vix ita fit turbidum, ut perdpi possit. 

102. Solutio Baryi chlorati decinormalis. 
1/ 30 BaCI,,2H,O = 0·01222 gramma in centimetro cubico uno. 

Rp: Baryi chlorati crystallisati non dilapsi 
grammata duodedm el centigrammata viginti duo 12'22 

Solvens aqua destillata diluito solutionem in cucurbita men
suranti amplitudinis litrae unius, ut volumen solutorum expleat 
centimetra cubica 1000. 

Custodiendi causa, rectane sit solutio, admisceto portioni 
eius, quae centimetra capit 20, totidem argenti nitrid soluti, 
nonnullasque guttas addi nitrid. Secernitur praedpitatum, quo 
concussato el calefacto liquor filtratus prorsus fit perlucidus. 
Huic parti alteri instillato aliquot guttas argenti nitrid, parti autem 
alteri nonnullas guttas baryi chlorati. Quodsi solutiones hae 
volumetricae rec!ae erunt, experimentorum alterutrum ut plurimum 
vix ita fit turbidum, ut perdpi possit. 

103. Solutio Kalii bijodici pro jodo. 
1/ 12,KHQO,), = gramma o·00325 in centimetro cubico uno. 

'/10J = gramma 0·0127 in centimetro cubico uno. 

Rp: Kati bijodici puri gradu 100° siccati 
grammata tria et centigrammata viginti 
quinque . . . . . . . . . . . . . 3·25 

Solvito ope aquae destillalae,mox autem soluta diluito cucur
bita amplitudinis li.trae unius, ut reddatur volumen centimet
rorum cubicorum 1 OOO. 

Haec solutio est custodiendi causa, num natrium thiosul
furicum decinormale solutum rectum sit, item etiam num solutio 
kalii bromati atque kalii hypermanganid apta sit. 
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104. Solutio Kalii bromici decinormalis pro Bromo. 
1 /„KBrO, =gramma 0.00279 in centrimetro cubico uno. 

1/„Br. = gramma o·ooso in centimetro cubico uno. 

Rp: Kalii bromici puri, gradu 100° siccati 
grammata duo et centigrammata unde
octoginta . . . . . . . . . . . . . 2·79 

Solvito aqua destillata, mox au.tem diluito soluta in cucur
bita amplitudinis litrae unius, ut reddatur volumen centimetrorum 
cubicorum 1000. 

Ut custodias, rectane sit solutio, mensurnto eius centimetra 
cubica 20, solvensque in his kalii ioda!i gramma 1, fac simul 
liquorem acidulum centrimetris cubicis 2 acidi hydrochlorici; 
mox peractis horae sexagesimis 5 diluito bis terve (2-3) tanta 
copia aquae destillatae. Latex hic colorem habens subfulvo
fuscum decolor ut fiat, solutionis natrii thiosulfurici decinormalis 
cen!imetra cubica 19·0-20·1 opus suni. Hanc vero custodiam 
vel accuratiorem reddes, si indicatorem sumpseris solutionem 
amyli. 

105. Solutio Kalii hypermanganici decinormalis 
pro Oxygenio. 

'/100 KMnO, = gramma o·00316 in centimetro cubico uno. 
'!"O = o·ooos gramma in .centimetro cubico uno. 

Rp: Kalii hypermanganici crystallisati 
grammata tria et decigrammata sedecim 3"16 

Solvito aqua destillata, mox autem diluito soluta in cucur
bita amplitudinis litrae unius, ut volumen centimetrorum cubico-. 
rum 1000 expleatur. 

Ut custodias, rectane sít solutio, m~surato eiusdem centi
metra cubica 20, diluensque fere centimetris cubicis 100 aquae 
destillatae, solvito in his kalii iodati gramma 1, mox vero laticem 
turbidum fac acidulum centimetris cubicis 5 acidi hydrochlorici. 
Latex, qui ita acidus factus perlucidus evasit coloremque habet 
subfulvo-fuscum, decolor ut reddatur, solutionis decinormalis 
natrii thiosulfurici centimetra cubica 19"9-20"1 requiruntur. Hanc 
vero custodiam vel accuratiorem reddes, si indicatorem sumpse-. 
ris solutionem amyli. 
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106. Solutio Natrii thiosulfurici decinormalis. 
1/ 10Na,S,0,,5H,O = gramma 0·02483 in centrimetro cubico uno. 

Rp: Natrii thiosulfurici puri crystallisati 
grammata viginti quatuor, et centigram-
mata octoginta tria . . . . . . . . 24·83 

Solvito aqua destillata, mox autem dilui!o soluta in cucur
bita mensurali adeo, ut volumen centimetrorum cubicorum 1000 
expleatur. 

Ut custodias, num solutio recta sit, mensurato kalii iodici 
decinormalis centimetra cubica 20, solvensque in his kalii iodati 
gramrna 1 fac laticem centrimetris cubicis 2 acidi hydrochlorici 
acidulum, mox vero diluito 2-3 tanta copia aquae destillatae. 
Latex coloris subfulvo-fusci decolor ut reddatur centimetra cubica 
19·9-20·1 opus suni, de solutione, quae, num recta esset, 
custodienda erat. Hanc vero custodiam vel accuratiorem reddes, 
indicatorem si posueris solutionem amyli. 

Experimentum hoc custodiendi causa interdum redintegretur, 
praecipue si solutionem hanc ad aliam solutionem volumetricam 
custodiendam adhibere velis. 



Utensilia, apparatus et instru
menta. 

a) Ad medicamina examinanda. 

Tubuli exploratorii sive probatorii. Praesto sin! saltem 24. 
Cucurbitae vilreae, centimetrorum cupicorum 100-200. 
Cucurbitae Erlenmeyerianae e vitro jenensi, praeditae epi-

stomeo vitreo. Pracsto sin! 2, centimetrorum cubicorum 100. 
Cucurbitae Erlenmeyerianae vulgares, at vero: una capiens 

cm' 50, 2 complexa cm' 1.00, item 2 centimetrorum cubico
rum 200. 

Jnfundibulum separatorium cylindricum, capiens centimetra 
cubica 100; item alterum, centimetrorum cubicorum 200. 

Cucurbitae fractionantes praeditae tubo a latere afflato, 
simul cum apto apparatu Liebigiano refrigeratorio ad destinan
dum gradum liquationis. Sit autem' praesto capiens altera centi
metra cubica 50, altera vero centimetrorum cubicorum 100. 

Tubi mensurales (burettae) duo, iuxta 1/ 10 centimetra cubica 
gradati, amplitudinis centimetrorum cubicorum 50. 

Tubus {buretta) pondera mensurans amplitw!inis centime
trorum cubicorum 200. 

Siphones mensurantes (pipe!tae) voluminis centimetrorum 
cubicorum 5, 10, 20, 25 et 50. 

Tubus graduatus exploratorius cum epistomio vitreo, capi-
ens centimetra cubica 25. {Ad aetherem probandum.) 

Ollae cylindratae, vulgo cylindri. 
Patellae concavo-convexae horologicae e vitro. 
Patellae vitreae. 
lnfundibula ad filtrandum. 
Tabulatum filtratorium. 

1 
1 
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' TubulL vitrei. 
Virgae vitreae, vulgo baculi vitrei complures. 
Cucurbita vitrea Heroniana, aquam syringae instar spargens. 
Patellae porcellaneae. 
Ollulae porcellaneae. 
Fictile porcellaneum ~um operculo, amplum centimetrorum 

cubicorum 20. 
Lamellulae porcellaneae. 
Lamina platinea tenuis. 
Filum platineum tenue ~d tentamina peragenda in flamma. 
Catinum platineum parvum operculatum. 
Forceps aptus ad ollulas et fictilia. 
Triangulum e filo platineo ad ollulas aestuandas. 
Apparatus exsiccatorius aut calcio chlorato, aut acido sul-

furico fungens. 
Rete e filis ferreis. 
Ustor Bunscnii gase, aut lampas Berzelii spiritu instructus. 
Lampas flammam spirans. 
Trutina exacta et sensibilis. 
Charta emporetica (filtrum). 
Areometra ad determinandum pondus specificum, unum 

ad pondus aqua levius, alterum ad pondus gravius quam aqua 
statuendum; eaque simul cum apto cylindro vitreo; aut statera 
Westphalii. 

Alcoholometrum. 
Thermometra duo, alterum indicans temperiem a gradu 

-20-o usque ad + 100-um; alterum vero usque ad gradum 
+300, cum tubulis capill_aribus, el cum anulis e resina elastica 
factis, ad determinandos gradus liquationis. 

Apparatus hydrogenium sulfuratum extricans. 
Apparatus chlorum extricans. 
Apparatus dioxydum carbonii extricans. 
Vitrum opticum manuale, cuius ope res circiter quinquies 

maiores videntur. 
Microscopium quo res saltem trecenties auctae apparent, 

praeditum micrometro-oculari. 
Armamenta pertinentia ad examina microscopica, uti sunt: 

culter tonsorius, acus praeparatoriae, scalpellus, forfex, vulsella, 
vitra plana res ferentia, item vitra tenuissima res tegentia, medulla 
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sambuci, porra prelulum manuale, aut in vicem huius micratomum 
manuale. 

b) Ad medicamina paranda. 
Praesto sint armamenta et librae necessariae ad medica

mina conficienda, porra: 
Apparatus vaporarius et destillatorius vapore praximo et 

vapore rapido ad destillandurn. 
Trutinae maiores et minores. 
Scrinium siccatorium. 
Prelum. 
Mortarium maius metallicum. 
Mortaria maiora et minora porcellanea, item patellae por-

cellaneae. 
Tinae ad miscendum aptae. 
lnfundibula vitrea maiora et minora. 
Charta emporetica (filtrum) item lintea pannique colatorii. 
Cylindri filtratorii maiores et minores. 
Virgae vitreae. 
Spathae et spathulae. 
Mensurae porcellaneae. 
Apparatus comprimens. 
Percolatorium capax grammatum 250; alterum saltem gram-

matum 500 simplicia excipiens. (V. articulum de extractis cap. 4.) 
Vasa maceratoria diversae amplitudinis. 
Apparatus steri!isatorius. 

•Va'Scula porcellanea et stannea, quae vaporibus aquae fer
vidae aestuari possunt ad conficienda· infusa, porra cocula. (V. 
articulum de decoctis.) 

Lebetes seorsum ad conficienda unguenta, emplastra etc. 
seorsum vera ad raob, syrupos etc. 

Pyxides siccatoriae. (V. articulum de extractis cap. 8.) 
Tubi ad computandas guttas, sive duo guttatoria normalia. 

(Vide Regulas generales, cap. 11.) 
Cribra tria, totidemque incernicula (cribella). (Vide Regulas 

generales, cap 11 ). 
Vitrum opticum inserviens filis dinumerandis, cuius adspec

tus est centimetri quadrati unius. 

TABULAE. 
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1. 

Doses maximae medicaminum, quae in editione III. Pharmaco
poeae huius Hungaricae recepta atque ad usum internum etiam 
veneni vim habent itaque ultra has doses a medico hominibus 

adultis nisi signo exclamationis addito ordinanda sunt: 

Nomen medicarninis: 

Acidum arsenicosum 

Acidum carbolicum 

Aethylmorphinum hydrochloricum s. Dio-

ninum 

Amylenum hydratum 

Amylium nitrosum pro inhalatione 

Antifebrinum 

Antipyrinum 

Antipyrinum coffeinocitricum 

Antipyrinum salicylicum 

Apomorphinum hydrochloricum . 

Aqua Amygdalarum amararum 

Argentum nitricum crystallisatum 

Atropinum sulfuricum 

Belladonnae folia 

Cantharides 

Chloratum hydratum 

Cocainum hydrochloricum 

Codeinum hydrochloricum 

Coffeinum 

Coffeinum citricum 

Dosium Dosis 
', 1naximarun1 · maximae in 
:: singularum dien1 
i! grarnrna(ta) , grarnrna(ta) 

0·005 
o· 1 

0·05 
4•0 

guttae 5 
0·5 
2·0 
1. 5 

2·0 
0·01 
1. 5 

0·03 
0·001 
0·2 
0·05 

3 0 
0·03 
0·05 
0·3 
O·ö 

0 015 
o·s 

o· 15 
s·o 

1. 5 

ö·O 
3·0 
ö·o 
0·05 
5·0 
0 · 1 

0·003 
o·ö 
o· 15 
ö·O 
o· 15 
0·30 
1 ·o 
2·0 



11 
11 

i .. 1•. . ' 
,1 .. 1 
!1 

i •.. · ... ·.I • 
: 

Nom„en medicaminis: 

Coffeinum natrium benzoicum 

Coffeinum natrium salicylicum 

·Colocynthidis fructus . . . . 

·Cuprum sulfuricum qua emeticum 

Digitalis folia . . . . . . . . . . 

Dioninum vide Aethylmorphinum hydro-

chloricum ........ . 

Diuretinum vide Theobrominum natrio-

salicylicum 

Eucainum ~- ...... . 

:Extractum Belladonnae 

Extractum Cannabis Indicae 

Extractum Colocynthidis fructus 

Extractum Filicis maris aethereum 

Extractum Hyosciami . . 

Extractum nucis vomicae . 

Extractum Opii . . 

Extractum Scillae . 

Extractum Secalis cornuti fluidum . 

.Extra'ctum Secalis cornuti siccum . 

Extractum Secalis cornuti spissum 

-Ouajacolum carbonicum . . . . . 

Hydrargyrum bichloratum ammoniatum 

Hydrargyrum bichloratum corrosivum 

Hydrargyrum bijodatum rubrum 

Hydrargyrum chloratum mite . . 

Hydrargyrum oxydatum flavum . 

Hydrargyrum salicylicum . 

iHyosciami folia . . . . . . . . 

li Dosium · Dosis 
li maximarum 1naximae 
il singularum i in diem 
:· gramma(ta) : gramma(ta) 

0·6 2·0 
o·6 2·0 
0•3 1. 0 

1. 0 
0·2 1. 0 

0.03 0. 15 
o·o3 o· 10 
o·os o· 15 
0·05 o· 15 

10·0 
0·10 0·30 
o·os o· 10 
o· 1 0·3 
0·2 o·s 
1 ·o 3·0 
0·5 1. 5 

0·5 1. 5 
1. 0 5·0 
0·02 0·06 
0·02 0·06 
0·02 0·06 

1 ·o 
0·02 0·06 
0·02 o·oö 
o·3 1 ·o 
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Dosium Dosis 
Nomen medicaminis: ; maximarun1 1naxin1ae 

singularum in diem 
• gramma(ta) gramma(ta) 

jodoformium pro usu interno 0·2 1 ·o · 
jodum . 0·03 o· 1 
Kalium chloricum 0·5 2·0 
Kalium stibiato-tartaricum o· 15 0·5 
Kreosotum 0·3 1. 5 
Lactucarium 0·3 1 ·o 
Lobeliae herba o· 1 0·3 
Morphinum hydrochloricum 0·03 o· 10 
Nitroglycerinum . 0·0005 0·003 
Nucis vomicae semina . 0·1 0·2 
Oleum Crotonis . o·os 0 · 15 
Opium pulveratum o· 15 0·5 
Paraldehydum s·o 10·0 
Pastilli Nitroglycerini 1 frustum• 6 frusta 
Phenacetinum . 1 ·o 3•0 
Phosphorus 0·001 0·003 
Physostigminum salicylicum 0·001 0·003 
Pilocarpinum hydrochloricum . 0·02 0·04 
Plumbum aceticum o· 1 0·5 
Podophylii resina s. Podophyllinum 0·05 0·2 
Pulvis Doveri . 1 ·o s·o 
Resorcinum 0·5 s·o 
Sabinae frondes . 1. 0 2·0 
Salipyrinum vide Antipyrinum salicylicum 
Salolum 1. 5 s·o 
Santoninum 0·1 0·3 
Scilla siccata 0·2 1 ·o 
Scopolaminum hydrobromicum o·ooos 0·0015 
Secale cornutum 1 ·o 3·0 

1> 
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Nom,en medicaminis: 

Solutio arsenicalis Fowleri 

Strophanthi semina . 

Strychninum nitricum . . 

Sulfonalum . . . . . . . 

Theobrominum natrio-salicylicum s. Diu-

retinum .. 

Tinctura Belladonnae . . 

Tinctura Cannabis lndicae 

Tinctura Canthariduin 

Tinctura Colchici 
Tinctura Digitalis 

Tinctura Jodi pro usu interno 

Tinctura Lobeliae 

Tinctura nucis vomicae 

Tinctura Opii crocata 

Tinctura Opii . . . . 

Tinctura Strophanthi 

Tinctura Veratri . 

Trionalum ..... 

Vinum stibiatum 

Zincum sulfuricum qua emeticum . 

Dosium Dosis 
maximaru1n 
singularum 
gramma(ta) 

0·5 
0·05 
0·01 

1 ·o 
1 ·o 
1 ·o 
0·5 
1 ·5 
1 ·5 

0·2 
1 ·o 
1 ·o 
1. 5 

1. 5 

0·5 
1. 0 

0·5 

maximae 
in difm 

gramma(ta) 

1 •5 

0·15 
0·02 
2·0 

s·o 
3·0 
4•0 

1 ·5 

5•0 
5•0 
1 ·o 
3·0 
2·0 
5·0 
5·0 
2·0 
3·0 
2·0 
1 •5 

1 ·o 
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II. 

Index medicaminum, quae a ceteris separanda sunt. H ... J 

Acetum Scillae 

Acidum aceticum concentratum 

Acidum carbolicum 

Acidum carbolicum liquefactum 

Acidum hydrochloricum con-

centratum 

Calcium hypophosphorosum 

Cannabis lndicae herba 
Cantharides 

Chloralum hydratum 

Ch!oroformium ad narcosim 

Ch!oroformium ad usum exter-
Acidum nitricum concentratum num 

Acidum sulfuricum concentra- Coffeinum 
tum 

Aether bromatus 

Aether chloratus 

Aloe 

Ammonium bromatum 

Amylenum hydratum 

Amylium nitrosum 

Antifebrinum 

Antipyrinum 

Antipyrinum coffeino-citricum 

Antipyrinum salicy!icum 

Aqua Amygdalarum amararum 

Arecolinum hydrobromicum 

Argentum nitricum crystallisa-
tum 

Argentum nitricum fusum 

Argentum proteinicum 

Bel!adonnae folia 

Coffeinum citricum 

Coffeinum natrium benzoicum 

Coffeinum natrium salicylicum 

Colchici semina 

Colocynthidis fructus 

Cuprum sulfuricum crystallisa-
tum 

Digitalis folia 

Emplastrum cantharidatum 

Eucainum hydrochloricum B. 
Euphorbium 

Extractuin Aloes 

Extractum Belladonnae 

Extractum Belladonnae cum 

Dextrino exsiccatum 

Extractum Cannabis lndicae 

Extractum Colocynthidis 

Extractum Hyoscyami 
52 
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Extractum Hyoscyami cum 

Dextrino exsiccatum 

Extractum Kolae fluidum 

Extractum Nucis vomicae 

Extractum Nucis vomicae cum 

Dextrino exsiccatum 

Extractum Opii 

Extractum Scillae 

Extractum Secalis cornuti spis

sum 

Extractum Secalis cornuti cum 

Dextrino exsiccatum 

Extractum Secalis cornuti fluidum 

formaldehydum solutum 

Guajacolum carbonicum 

Guarana 

Hydrargyrum chloratum mite 

sublimatione paratum 

Hyoscyami folia 

lpecacuanhae radix 

J alapae radix 

jodoformium 

jodum 

Kalium bichromicum 

Kalium bromatum 

Kalium chloricum 

Kalium hydrooxydatum 

Kalium hypophosphorosum 

Kalium jodatum 

Kalium stibio-tartaricum 

Kalium sulfo-guajacolicum 

Kalium sulfuratum pro balneo 

Kresolum crudum 

Kreosbtum 

Lactucarium germanicum 

Liquor Ammoniae 

Liquor Ammoniae anisatus 

Liquor acidus Halleri 

Liquor Hydrogenii hyperoxydati 

con cen trati ssim us 

Lobeliae herba 

Mixtura chloralo-bromata 

Naphtolum 

Natrium bromatum 

Natrium hydroxydatum 

Natrium hypophosphorosum 

Natrium jodatum 

Nucis vomicae semina 

Oleum Crotonis 

O!eum Sinapis aethereum 

Opium 

Paralclehydum 

Pastilli Santonini 

Phenacetin um 

Pilulae ferri jodati 

P!umbum aceticum basicum so

lutum 

Plumbum aceticum crystallisa-

tum 

Plumbum carbonicum 

Plumbum oxyclatum 

Podophylli resina 

Pulvis Doveri 

Pyrogallolum 

Resina Jalapae 

Resorcinum 

Sabinae frondes 

Saccharinum 

Salolum 

Santoninum 

Scillae bulbus 

Scilla siccata 

Secale cornutum 

Stibium sulfuratum aurantiacum 
Sulfonalum 

Syrupus diacodii 

Syrupus ferri jodati 

Syrupus lpecacuanhae 

Syrupus hypophosphorosus 

compositus 

Syrupus Kalii sulfoguajacolici 

Theobrominum natrio-salicyli
cun1 

Tinctura Aloes 

Tinctura Belladonnae 

Tinctura Cannabis Indicae 

Tinctura Cantharidum 

Tinctura Co!chici 

Tinctura Digitalis 

Tinctura lpecacuanhae 
Tinctura jodi 

Tinctura Lobeliae 

Tinctura Nucis vomicae 
Tinctura Opii 

Tinctura Opii crocata 

Tindura Veratri 

Trionalum 

Veratri rhizoma 

Vinum stibiatum 

Zincum chloratum 

Zincum sulfuricum 

389" 
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Ill. 

Index medicaminum, quae loculis separatis clausisque servanda 

1 T • T ) sunt: ,~ri 

Acidum arsenicosum 
Aethylmorphinum hydrochlori-

cum, seu Dioninum 

Apomorphinum hydrochloricum 

Atropinum sulfuricum 

Cocain um hydrochloricum 

Codeinum hydrochloricum 

Cylindri Hydrargyri bichlorati 

corrosivi 

Hydrargyrum bichloratum am

moniatum 
Hydrargyrum bichloratum cor

rosivum 

Hydrargyrum bijodatum rubrum 

Hydrargyrum chloratum mite 

vapore paratum 

Hydrargyrum oxydatum flavum 

Hydrargyrum salicylicum 

Morphinum hydrochloricum 

Nitroglycerinum ín spiritu so-

Iutum 
Oleum phosphoratum 

Pastilli Nitroglycerini 

Phosphorus 
Physostigminum salicylicum 

Pilocarpinum hydrochloricum 

Scopolaminum hydrobromicum 

Solutio arsenicalis Fowleri 

Strophanthi semina 

Strychninum nitricum 

Tinctura Strophanthi 

,-,j 
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IV. 

Tabula, quae guttarum numerum indicat. 

Numerus .guttarum, qui gramma unum efficit, pondusque singu
lar~m guttarum, si liquor temperiei gradu 15' ex tubo ad per
pendiculum directo deorsum.delabitur, orificiumque tubi rotundum, 

aperturam liabet diametro 3 mm. (Statutum internationale): 

Acidum carbolicum liquefactum . 

Acidum hydrochloricum dilutum . 

Acidum phosphoricum 

Aether 

Amylenum hydratum 

Amylium nitrosum . 

Aqua Amygdalarum 

Aqua destillata . 

Chloroformium 

Kreosotum 

Liquor acidus Halleri . 

Oleum Crotonis . . . 

O!eum Menthae piperitae 

Oleum Rosae . . . . . 

Oleum Sinapis . . . . . 

Solutio arsenicalis Fowleri 

Spiritus aethereus . . . . 

Spiritus ammoniatus anisatus 

Spiritüs concentratus . 

Spiritus dilutus 

Tinctura Opii crocata . 

Tincturae spiritu concentrato paratae 

Tincturae spiritu diluto paratae 

Tinctura Valerianae aetherea . . . . 

!'.Gu:~ae 
1 'grnm-, 
mnte J, 

36 
20 
20 
84 
63 
67 
33 
20 

! 53 
38 
52 
45 
51 

. 50 

44 

20 
6!'í. 
54 
61 
55 
52 
60 
55 
63 

Gutta 1 
=gramma 

0·02s 
0·050 
0·050 
0·012 
0·016 
0·015 
0·030 
0·050 
0·019 
0·026 
0·019 
0·022 
0·020 
0·020 
0·023 
0·050 
0·015 
0·019 
0·011 
0·01s 
0·019 
0·011 
0·01s 
0·016 
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V. Tabulae pondera specifica exhibentes. 
2. Pondus specificum acidi sulfurici, quantumque conti-

neat sulfatis hydrogenii. 
1. Pondus specificum acidi hydrochlorici, quantumque Computatum temperiei gradu 15°, relatumque ad pondus speci-

contineat chloridi hydrogenii. ficum aquae temperiei gradus + 4 C-ii. 
Computatum temperiei gradu 15°, relatumque ad pondus speci- [lndicia auctoribus Lunge, Isler et Naef.] 

ficum aquae, temperiei gradus + 4 C-ii. 
Pondus Pondus ! Pondus 

[lndicia auctoribus Lunge et Marchlewski.] specificum "/oH,SO, specificum 1 
"foH,SO, specificu1n 

0/,H,SO, 

Pondus %HCI Pondus ! 
'/,HCI Pondus "loHCI 

specificum specificun1 i specificu111 [ J.·010 1·57 1•260 34·57 1 ·510 60·65 
1. 020 3·03 1 ·210 35•7! 1. 520 ! 61 •59 

1 ·010 2· 14 1 ·075 15· 16 1•140 27"66 1 •030 4·49 l ·280 36•87 1•530 62•53 

1. 015 3·12 1 ·080 16• 15 1•145 28·61 1 ·040 5•96 1 ·290 38·03 1"540 63•43 

29•57 1 ·050 7•37 l •300 i 39 19 1'550 64"26 
l •020 4• 13 l ·085 11·13 1·150 

1 ·060 8 77 1 ·310 40·35 1 •560 65·20 
1 ·025 5• 15 1"090 18· 11 1"155 30•55· 1 ·010 10· 19 1 "320 41 •50 1·510 66"09 

1 ·030 6"15 l •095 19•06 1·160 31 •52 1 ·O_(lO 11. 60 1 •330 42•66 1 •580 66•95 

l •035 7 •15 1•100 20·01 1•165 32•49· 1 ·090 12·99 1 '340 43·74 1 ·590 67•83 
1·100 14'35 l "350 44'82 1 •600 68•70 

1 ·040 8· 16 l "105 20·97 1 ·110 33"46 
1 ·110 15•71 45"88 1 ·610 69·56 1 "360 

1'045 9" 16 1·110 21·92 1·175 34·42 1·120 11·01 1 •370 46"94 1"620 70•42 

1 ·050 10· 11 1 ·115 22"86 1·180 35·39 1·130 18·31 1 •380 48·00 1 ·630 71 ·27 

1·120 23"82 1•185 36•31 1·140 19"61 1 "390 49"06 l •640 12· 12 
1 •055 11·18 

1"150 20·91 l •400 50·11 1 ·650 72•91) 
1·060 12 · 19 1·125 24•78 1·190 37•23 1'160 22· 19 1 ·410 51·15 1 •660 73•81 

1·065 13·19 1"130 25"75 1·195 38• 16 1·110 23·47 1 ·420 52•15 1·670 74"66 

1 ·010 14" 17 1•135 26•70 1·200 39·11 1·180 24•76 1 •430 53 · 11 1 "680 75·50 

1·190 26"04 1 •440 54·01 1·690 76•38 

1 ·200 27•32 1 •450 55·03 1·100 11·11 

1 ·210 28•58 1 •460 55·97 1 ·110 78'04 
1: 220 29"84 1 •470 56•90 1 ·120 78"92 

1 ·230 31 ·11 1 •480 57•83 1. 730 79•80 ,. 

1 •240 32"28 1 •490 58•74 1. 740 80•68 

1 ·250 33·43 1. 500 59•70 1·150 81. 51) 
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s: 
1 

Pondus 1 0 /0 H~S04 
Pondus 

G/0H~S04 
Pondus 0/oHeSO~ specificum j specificum i specificu1n 

1. 

1 •760 ! 82"44 J ·826 91 ·25 1 •838 94•60 3. Pondus specificum acidi nitrici, quantumque contineat 1 
J ·770 83"51 1 "827 91 ·50 1 •839 95·00. nitratis hydrogenii. li 

I' J •780 84"50 1 ·828 91 ·70 1•840 95•60 

1 
! 

Computatum temperiei gradu 15°, relatumque ad pondus speci- i: 
t ·790 85•70 1 •829 91 ·go 1 ·8405 95·95 ficum aquae temperiei gradus + 4 C-ii. if 

!S 

[Indicia auctoribus Lunge et Rey.] 
;,, 

1 ·800 86•92 1 ·830 92•10 1. 8410 96·38 !'-: ,, 
H 1 •810 88·30 1 •831 92"43 1. 8415 97·35 Pondus Pondus 1 Pondus 

1 ·820 90'05 !•832 92·70 1. 8410 98'20 specificum •/0 HNO, specificum 1 %HNO, s11ecific11111 
0/l}HNO,J 

1 . 

1 ·321 90·20 1 •833 92·97 1 '8405 98•52 
1 ·822 90·40 1'834 93'25 1 •8400 98'72 1. 01 1·90 1. 18 29•38 1 ·35 55·79 

1'823 90'60 1 '835 93'56 1 ·8395 98'77 1·02 3•70 1·19 30·88 1'36 57·57 
1'824 90·80 1·836 93·90 1 •8390 99' 12 1 ·03 5•50 1 ·20 32•36 1. 37 59·39 
J·825 91·00 J·837 94•25 1. 8385 99•31 

1·04 7·26 1. 21 33·82 1 ·38 61 ·27 

1·05 8•99 1 ·22 35'28 1. 39 63•23 

1 ·06 10'68 1 ·23 36•78 1 '40 65'30 

J 
1·07 12·33 1 ·24 38•29 1 ·41 57·50 

1 ·08 13·95 1·25 39'82 1 ·42 69•80 ' 1 ·09 15·53 J ·26 41'34 1 ·43 12· 17 

1·10 17·11 1·27 42'87 1 '44 74'68 

1 · 11 18•67 1 '28 44·41 1 ·45 11·28 

l · 12 20·23 1 ·29 45·95 1 '46 79•98 
l. 13 21 ·77 1 ·30 47•49 1 ·47 82'90 

1'14 23'31 1 •31 49•07 1 ·43 86•05 

1·15 24'84 1 ·32 50'71 1 ·49 89•60 

1'16 26•36 1·33 52'37 1·50 94·09 

1·17 27·88 1 '34 54'07 1. 51 98• JO 

--~-
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4. Pondus specificum acidi phosphorici, quantumque 
contineat orthophosphatis hydrogenii. 

Compu!atum temperiei gradu 15°, relatumque ad pOQdus speci
ficum aquae eiusdem temperiei. 

Pondus 
specificun1 

1 ·005 

1·010 

1 ·020 

1 ·030 

1 ·040 

1 ·050 

1 •060 

1 ·010 

1 ·080 

1'090 

l' 100 

l ·110 

l' 120 

1'130 

1"140 

[Recalculatu1n ex indiciis auctoris Schiff.] 

1 ·o 
2-0 

3•8 

5•5 

7•3 

9·0 

10'6 

12·3 

13'9 

15•5 

17' 1 

18'6 

20·2 

21'6 

23'1 

Pondus , 
specificun1 i 

1·150 

1'160 

1"170 

1•180 

1'190 

l '200 

l ·210 

l ·220 

l -230 

1 ·240 

l '250 

l '260 

l '270 

l ·2so 

l -290 

24'6 

26·0 

27•4 

28•8 

30'2 

31 •6 

33'0 

34'3 

35-5 

35-9 

38•2 

39'5 

40·7 

42·0 

43-2 

1 

Pondus ; 
specificu1n : 

l ·300 

1 ·310 

l ·320 

l '330 

l ·340 

1 ·350 

l ·360 

1'370 

l '380 

1'390 

l •400 

1 ·410 

1 •420 

1-430 

1 •440 

44·4 

45'6 

46'8 

47·9 

49· 1 

50•2 

51 -3 

52'4 

53'5 

54-5 

55·7 

56·8 

57·9 

59·0 

60·0 

5. Pondus specificum acidi lactici, quantumque con· 
tineat lactatis hydrogenii. 

Computatum temperiei grádú 15°, relatumqe ad pondus speci·· 
ficum aquae eiusdem temperiei. 

Pondus 
specificunt 

l ·005 

1 ·010 

l '015 

l ·020 

l ·025 

l •030 

l ·035 

l -040 

1'045 

l ·050 

l ·055 

l ·060 

1·065 

l '070 

l •075 

2-0 

4-0 

6•0 

8·o 

10•0 

12'0 

14'0 

16•0 

17•9 

19·7 

21 •6 

23-4 

25'1 

26'7 

28·2 

[Indicia auctore Ekkert.] 

Pondus 1 

specificun1 1 

l ·oso 

l ·os5 

1'090 

l '095 

1·100 

1·105 

1·110 

1'115 

1"120 

1-125 

l '130 

l · 135 

1'140 

l '145 

1·150 

"! e H -;;-' Pondus 
u J u $ specific111n 

29•6 

31 ·o 
32'5 

34· 1 

35'8 

37-4 

39· 1 

40'7 

42•4 

44'1 

45·7 

47·4 

49·1 

50•7 

52'4 

1·155 

1'160 

l '165 

l '170 

l '175 

1"180 

l • 185 

l '190 

l '195 

1'200 

l ·205 

l ·210 

l '215 

l ·220 

l '225 

54-J. 

55•7 

57·4 

59·1 

60·8-

62·5. 

64•4 

66•3, 

68•3 

70-2 

72-2. 

74·1 

76'0• 

77-9. 

79·& 
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7. Pondus specificum solutionis Kalii carbonici quan-
! tumque contineat Kalii carbonici. 

6. Pondus specificum liquoris Ammoniae, quantumque Computatum temperiei gradu 15°, relatumque ad ponclus speci-
contineat Ammoniae. ficum aquae eiusdem temperiei. 

Computatum temperiei graclu 15°, relatumque ad pondus 7,'' [Recalculattun ex indiciis auctoris Gerlach.J 
specificum aquae graduum 4 C-ii. 

Pondus Pondus 
Of ICCO .. rP;;n<!us [Indicia auctore Lunge.] 0,'oK~COn 

. 
'. ,K,CO, specificum specificum 1

t' ~ ~ spec1f1cum . 
Pondus Pondus O/o H:.iN 1 Pondus ú/o H~N 

specificum o/o H~N specificum specificu1n 1. 01 1 ·09 1·17 11·82 1. 33 32·44 

23·35 
1 ·02 2·19 1. 18 18•79 1. 34 33'29 

0·995 1•14 0·955 11 ·32 0·915 

0·990 2·31 0•950 12'74 0·910 24·99 
1. 03 3'28 1·19 19·77 1. 35 34·14 

1 ·04 4·37 1 ·20 20·73 1. 36 34·95 
0•985 3•55 0·945 14' 17 0·905 26·64 

0•980 4·30 0'940 15'63 0'900 28'33 
1 ·05 5·47 1. 21 21 '68 1·37 35•76 

0·975 6·05 0·935 17·12 0·895 30•03 1 '06 6•53 1·22 22'62 1. 38 36•58 

1. 07 7·59 1 ·23 23·55 1 ·39 37·40 
0·970 7·31 0·930 18'64 0·890 31 ·73 

o·965 8·59 0·925 20· 18 o·885 33·67 
1 ·08 8'65 1. 24 24·49 1 '40 38'21 

1 ·og 9·72 1 ·25 25·44 1. 41 39·00 
j)· 960 9·91 0•920 21 ·75 o·880 35•60 

1·10 10·1s 1 ·26 26•32 1·42 39·79 

1·11 11·so 1 ·27 21·22 1 ·43 40'57 

1·12 
--~-~-~----

12·s1 1 ·2s 28· 11 1 ·44 41 •36 

1 ·13 13'83 1 ·29 29·00 1 ·45 42' 15 

1·14 14'85 1. 30 29•90 1 '46 42•91 

1·15 15•87 1. 31 30 74 1 ·47 43•67 

1·16 16 84 1·32 31 ·59 1 '48 44·43 

1 

f' 
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8. Pondus specificum solutionis Ferri sesquichforati 
quantumque contineat Ferri sesquichlorati crystallisati. 

Computatum temperiei gradu 15°, relatumque in pondus 
specificum aquae eiusdem temperiei. 

\Indicia auctore Ekkert.] 
-~„---

Pondus Pondus 
specificu1n ['fofeCl1„6H 00 Pondus i 01 f Cl óH 0 

specificu1n ·. io e ~· ~ specHicun1 : 
01~:feCJ.1 ,6H~O 

1 ·45 68•8 1·36 57·9 1 ·21 45·9 

1 ·44 67•6 1 ·35 56·6 1 ·26 44·4 

1 ·43 66•5 1·34 55·3 1 ·25 43•0 

1 ·42 65•3 1. 33 54·0 1 ·24 41. 5 

1 ·41 64· 1 1 •32 52•7 1 ·23 40•0 

1. 40 62•9 1. 31 51 ·4 1 ·22 38•5 

1. 39 61•7 1 ·30 50·0 1. 21 37·0 

1. 38 60•5 1·29 48•7 1 ·20 35·5 

1 ·37 59·2 1 ·28 47·3 1·19 33·9 

·9. Pondus specificum Kalii acetici soluti, 
contineat Kalii acetici. 

quantumque 

Computatum temperiei gradu 15°, relatumque in pondus 
specificum aquae eiusdem temperiei. 

[lndicia auctore Ekkert.] 

Po~~ 115 101 CH„.COOI( Po~~ 115 '01 CH„COOI( Po~~us i o.· CH„COOK 
spec1f1cun1 i '0 

·• spec1f1cu1n i 1 0 ,) spec1f1cum ! ' 11 .) 

' 
1 

1·050 
i 

9·90 1·110 21. 19 1·110 31. 81 

1·055 10.88 1. 115 22·09 1·175 i 32.68 

1 ·060 11. 85 1·120 22·99 1·180 33·55 

1·065 12·81 1·125 23•88 1. 185 34•41 

1 ·010 13 · 11 1 · J30 24·77 1·190 35•27 

1·075 14·72 1 • !35 25'66 1•J95 36•13 

1 ·080 15•66 1•140 26•55 1 ·200 35·99 

1·085 16•60 1•145 27•43 1 ·205 37•84 

1 ·090 17·53 1. 150 28•31 1 ·210 38•69 

1 "095 18•46 1·155 29· 19 1. 215 39·53 

1·100 19•38 1 • !60 30·07 1 ·220 40•37 

] · J05 20·29 1•165 30·94 1 ·225 41 ·21 

i 

l 
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l O. Pondus specificum Ammonii acetici soluti, quan
tumque contineat Ammonii acetici. 

Computatum temperiei gradu 15°, relatumque in pondus 
specificum aquae eiusdem temperiei. 

[Indicia auctore Ekkert.] 

Pondus 0 

'" 
Pondus ol Pondus ol 

'" '" specificum CH„COO(H,N) specificum ;ct1„COO(H 1N1 spccificum i CH„COO(li,N) 

1 ·020 9·0 1 ·045 22·0 1 ·010 36•6 

1 "025 11 ·5 1·050 24•8 1 ·075 40 0 

1 ·030 14•0 1 ·055 27•6 1 ·oso 43·4 

1 ·035 16·5 1 •060 30•4 1 ·o85 47·2 

1 •040 19·2 1 ·065 33·4 1 ·090 51 ·5 

11. Pondus specificum Glycerini quantumque contineat 
Glycerylalcoholis. 

Computatum temperiei gradu 15°, relatumque in pondus 
specificum aquae eiusdem temperiei. 
[Recalculaturn ex indiciis auctoris Gerlach.] 

Pondus ',; C H (OHI Pondus 0,', C„H,(OHL Pondus 
' 

0
/ 11 C.1H)OH).: specificun1 1 ° ·1 :, .:i spccificun1 spccificum 

1 •265 100·0 1 ·230 86•2 1·195 73•6 

1 ·260 98•0 1 ·225 84'4 1·190 71. 8 

1 ·255 96•0 1 ·220 82•5 1·185 10·0 

1 ·250 94•0 1 ·215 80•7 1·180 68•2 

1·245 92·0 1 ·210 79·0 1·175 66·5 

1 ·240 90·0 1 ·205 77·2 1·110 64•7 

1 ·235 88· 1 1 ·200 75·5 1·165 62'9 
., 



402* 

12. Pondus specificum Spiritus, quantumque contineat 
Aethylalkoholis. 

Computatum temperiei gradu 15°, relatumque ad pondus 
speci!icum aquae eiusdem temperiei. 

Pondus 
specificum 

l ·oooo 
0·9995 
0·9990 
0•9985 
0•9980 
0·9975 
0·9970 
0·9965 
0•9960 
0·9955 
0'9950 
0·9945 
0·9940 
0·9935 
0·9930 
0·9925 
0·9920 
0·9915 
0•9910 
0•9905 
0·9900 
0·9895 
0•9890 
0·9ss5 
0·9880 
0·9875 
0·9870 

jf\)i 

[lndicia auct .. re Windisch.] 

Pondus 
';'0 ponderis 0

/ 0 vohttninis ! iJ/0 ponderis 0/ 0 voluminis specificum 

o·oo 
0·26 
0·53 
o·so 
l '06 
1·34 
1 •61 
1 ·89 
2.17. 

2·45 
2•73 
3·02 
3·31 
3•60 
3·90 
4·20 
4·51 
4·31 
5·13 

5·44 
5•76 
6·09 
5·41 
6•75 
1·08 
7·42 
7·77 

o·oo 
0·33 
0•67 
l. 00 
l •34 
1 ·68 
2·02 
2·37 
2·12 

3•07 
3·42 
3•78 
4• 14 
4·51 
4'88 
5·25 
5•63 
6·01 
6•40 
6•79 
7• 18 
7•58 
7•99 
3·40 
8·81 
9·23 
9·66 

0•9865 
o·.9860 
0.9855 
0·9850 
0·9845 
0'9840 
0·9835 i 

0•9830 
0•9825 
0'9820 
0•9815 
0•9810 
0'9805 
0•9800 
0·9795 
0•9790 
0'9785 
0•9780 
0·9775 
0•9770 
0·9765 
0•9760 
0·9755 
0•9750 
0·9745 
0·9740 
0.9735 

8· 12 
8•48 

8·s4 

9·20 
9·57 
9•94 

10'32 
10·71 

11 ·09 
11 •48 

11 ·88 

12·28 
12·68 
13•08 
13•49 
13•90 
14•32 
14'73 
15' 15 
15·56 
15'98 
16•40 
16'82 
17'23 
17'65 
18•07 
18·48 · 

10·09 
10'52 
10•96 
11. 41 
11. 86 
12•32 
12'78 
13•25 
13'72 
14'20 
14'68 
15·16 

15•65 
16' 14 
16•64 
11·14 
17·64 
18• 14 
18·64 
l 9· 14 
19'65 
20·15 
20'65 
21•16 
21 ·66 

22· 16 
22·65 

1 

.. , 
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Pondus :~ n; ;~-n-de;;~ -„ - v~Iu~ni~is!Po_n?us · 0,1. ponderis .1 °,:·" volu1ninis 
specificu1n ° '1 1 sp.:c1f1cu1n ~ " 

0•9730. 
,0'9725 
0·9120 
0'9715 
0'9710 
0·9705 
G·9700 
0•9695 
0•9690 
0•9685 
0·9680 
0•9675 
0•9670 
0·9665 
0•9660 
0·9655 
0•9650 
0'9645 
0•9640 
0•9635 
0'9630 
0•9625 
0•9620 
0·9615 
0. 9610 
0•9605 
0'9600 
0·9595 
0·9590 
0·9535 
·0·9580 

18·89 
19'30 
19•71 
20· 12 
20 52 
20·92 
21 ·32 
21 ·11 

22·10 
22 49 
22'87 
23•25 
23'63 
24·00 
24'37 
24•73 
25·09 
25·45 
25·s1 
26• 16 
26'51 
26•85 
21· 19 
27·53 
27'86 
2s· 19 
23·52 
2s·35 
29·17 
29·49 
29-.Sl 

23' 14 
23•63 
24•12 
24•60 
25 08 
25'56 
26•03 
26•50 
26•96 
27 42 
27•87 
2s·32 
28•76 
29·20 
29'64 
30-06 
30•49 
30·91 
31 •32 
31 ·73 
32' 14 
32'54 
32•93 
33·33 
33.71 
34.10 
34·47 
34·35 
35·22 
35·59 
35·95 

0·9575 
0·9570 
0'9565 
0•9560 
0·9555 
0·9550 
0·9545 
0·9540 
0·9535 
0·9530 
0•9525 
0 9520 
0'9515 
0'9510 
0·9505 
0•9500 
0·9495 
0•9490 
0-9435 
0•9480 
0·9475 
0·9470 
0•9465 
0'9460 
0·9455 
0·9450 
0·9445 
0 9440 
0·9435 
0·9430 
0•9425 

30· 12 
30·43 
30•74 
31 ·05 
31 ·36 
31 •66 
31 '96 
32·25 
32·55 
32'84 
33· 13 
33·42 
33·71 
33·99 
34·28 
34•56 
34•84 
35 · 11 
35·39 
35•66 
35·94 
36·21 
36•48 
35·75 
37·01 
37•28 
37•54 
37•80 
38•07 
38•33 
38·59 

36•31 
36'67 
37•02 
37·37 
37·72 
38'06 
33·40 
38•74 
39·01 
39·40 
39·73 
40 06 
40•38 
40•70 
4l '02 
41 ·33 
41 '64 
41 -95 

. 42'26 
42•57 
42-87 
43• 17 
43•47 

43·77 

4~06 

44·35 
44'64 
44·93 
45·22 
45·50 
45·79 

53 
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0·9420 
0·9415 
0·9410 
0"9405 
0"9400 
0·9395 
0"9390 
0"9385 
0"9380 
0·9375 
0"9370 ' 
0·9355 
0"9360 
0·9355 
0•9350 
0·9345 
0"9340 
0·9335 
0•9330 
0•9325 
0"9320 
9"9315 
0•9310 
0"9305 
0"9300 
0"9295 
0:9290 
0"9285 
0"9280 
0"9275 
0"9270 

38"84 
39·10 
39•35 
39•61 
39"-86 
40·11 
40"37 
40"62 
40•87 
41 ·11 
41 •36 
41 ·61 
41 "85 
42·10 
42•34 
42·59 

46•07 
46"35 
46"63 
46"90 
47· 18 
47·45 
47·72 
47•99 
48"26 
48"53 
48"80 
49"06 
49·33 
49•59 
49•85 
50" 11 

42"83 50•37 
43·01 i 50"62 
43·31 50·88 
43•55 51"14 
43·79 51 "39 
44"03 51 ·64 
44•27 51 "89 
44"51 52"14 
44·75 52"39 
44"98 52•64 
45·22 52"89 
45"46 53" 14 
45"69 53·39 
45·93 53"63 
46·16 53·88 

0•9265 
0•9260 
0·9255 
0•9250 
0"9245 
0·9240 
0·9235 
0"9230 

. 0·9225 

0·9220 
0•9215 
0•9210 
0·9205 
0·9200 
0·9195 
0"9190 
0"9185 
0"9180 
0·9175 
0"9170 
0"9165 
0•9160 
0"9155 
0"9150 
0"9145 
0"9140 
0·9135 
0"9130 
0•9125 
0"9120 
0•9115 

0
/ 0 ponderis j 0/o voluminis 

! 

46•39 
46"63 
46"86 
47"09 
47·32 
47·55 
47"78 
43·01 
48"24 
48•47 
48"70 
48•93 
49" 16 
49·39 
49"61 
49"84 
50•07 
50"29 
50"52 
50•75 
50"97 
51 ·20 
51 "42 
51 •65 
51 ·87 
52.09 
52•32 
52•54 
52•76 
52•99 
53·21 

54" 12 
54•36 
54·60 
54•84 
55"08 
55•32 
55"56 
55·so 
56•03 
56"27 
56"50 
56•74 
55·97· 
57·21 
57·44. 
57•67 
57·90, 

58"13. 
58·36 
53·59, 
58•82 
59·05. 
59·21 
59·50 
59·12: 
59·95 
60" 17 
60"40 
60"62: 
60•84 
61 ·06,. 

405* 

Pondus Pondus 
specificum ; 0

/ 0 ponderis n;0 voluminis specificuin ' 0
/ 0 ponderis . 0/0 voluminis 

0·9110 
0"9105 
0·9100 
0"9095 
0•9090 
0·9085 
0·9080 
0"9075 
0"9070 
0"9065 
0·9060 
O·CJ055 
0"9050 
0"9045 
0·9040 
0"9035 
0·9030 
0"9025 
0·9020 
0"9015 
0·9010 
0•9005 
0·9000 
0•8995 
0•8990 
0"8985 . 
0•8980 
0"8975 
0"8970 
0·8965 
0•8960, 

53·43 61 "29 
53•65 61 "51 
53·88 61 ·13 

?4"10 61 "95 
54· 32 62• 17 
54-54 62"39 
54•76 62"61 
54·93 52·82 
55•20 63"04 
55·43 63"26 
55"65 63·47 
55. 87 63. 69 
56"09 63"91 
56"31 64·]2 
56"52 64·34 
56"74 64"55 
56"96 64"76 
57"18 64•98 
57·40 65"19 
57·52 65"40 
57•84 65"6\il 
58·06 65"82 
58"27 66·03 
58 .49 66. 24 
58•71 66"45 
58"93 66"66 
59"15 66•87 
59•36 67•08 
59"58 ' 67•29 
59"80 67"50 
60"02 67•70 

0·8955 
0•8950 
0·3945 
0·8940 
0"8935 
0"8930 
0·8925 
0·8920 
0·8915 
0·8910 
0"8905 
0·8900 
0·8895 
o·S890 
0·8885 
0·8880 
0·8875 
0"8870 
0·8865 
0"8860 
0"8855 
0·8850 
0"8845 
0·8840 
0·8835 
0·8830 
0"8825 
0•8820 
0"8815 
0·8810 
0·8805 

60•23 
60·45 
60•66 
60·88 
61. 10 
61. 31 
61 •53 
61 ·75 
61 ·96 
62• 18 
62"39 
62•61 
62"82 
63·04 
63•25 
63"47 
63·68 
63"90 
64·]] 
64·33 
64•54 
64·75 
64•97 
65" 18 
65•40 
65"61 
65•82 
66•04 
66"25 
66·46 
66"67 

67"91 
68· 12 
68·32 
68"53 
68•73 
68"94 
69" 14 
69"34 
59·55 
69•75 
69'95 
70• 16 
70·36 
70·5~ 

70•76 
70 96 
71·16 
71 "36 
71. 56 
71. 76 
71. 96 

12· 15 
72·35 
72·55 
72·74 
72·94 
73·14 
73·33 
73·53 
73•72 
73·92 
53* 



406''' 

Pondus 
specificum 

o·ssoo 
0·8795 
0·8790 
0·8785 
0•8780 
0·8775 
o·S770 
0'8765 
0•8760 
o·S755 
0·8750 
O·S745 
O·S740 
o·s735 
0'8730 
O·S725 
o·sno 
O·S715 
0•8710 
0•8705 
0·8100 
0·8695 
0·8690 
o·S685 
0.8680 
0·8675 
0·8670 
o·S665 
O·S660 
O·S655 
0·8650 

0
, 

1 
•• ,,.- ,,, __ I ~. ·1 Pond~~ 

_' 0 ponc e11s , (1 vo u1111111s specificuin 

66·89 
67• IO 
67•31 
67•52 
67'74 
57·95 
68·16 
68•37 
68•58 
68·80 
69'01 
ú9•22 

69•43 
69•64 
69'85 
70·06 
10·21 

70•48 
10·10 
70 91 
71·12 
71·33 
71 ·54 
71 •74 
71 •95 
72· 16 
72•37 

72•58 

72·79 
73·00 
73·21 

74•]] 
74·30 
74•49 
74•69 
74•88 
75•07 
75·26 
75·45 
75•64 
75•84 
76'02 
75·21 
76·40 
76•59 
76 78 
76'97 
77• 15 
77·34 
77·53 
77·71 

77·90 
78'08 
78•27 
78•45 
78'64 
1s·s2 
79·00 
79' 18 
79·37 
79·55 
79·73 

o·S6A5 
0·8640 
0·8635 
o·s630 
o·S625 
0'8620 
0·8615 
0·8610 
0·8605 
0·8600 
0'8595 
Q·8590 
0·8585 
o·s580 
0•8575 
0'8570 
0·8565 
0·8560 
0'8555 
0·3550 
0•8545 
0•8540 
0•8535 
o·S530 
0·8525 
0'8520 
0·8515 
0·8510 
0·8505 
o·s5oo 
0'8495 

0„ 0 ponderis : '',- 1 volu1ninis 

73·42 
73•63 
73'83 
74·04 
74•25 
74•46 
74·57 
74•87 
75'08 
75·29 
75•50 
75•70 
75·91 
75· 12 
76•32 
75·53 
76•74 
76•94 
77· 15 
77·35 

77•56 

11·16 

77·97 
78 · 11 
78•38 
78'58 
78•79 
78'99 
79·20 
79'40 
79•60 

79·91 
30·09 
80'27 
80•45 
80•63 
8o·s1 
80 99 
81·17 
81. 34 
81. 52 
81 ·70 
81 •87 
s2·os 
s2·23 
82'40 
82·57 
82·75 
32·92 

, 83"10 
83'27 
83•44 
83·61 
83•78 
83·96 
84' 13 
84•30 
34·47 
84•64 
84'80 
84'97 
85' 14 

~· 

Pondus 'j 0 , ---d • i,„ , 1 •• 1 Pondus 
specificnn1 !o pon ens ! Í') vo tnninis specificun1 

0'8490 . 
0'8485 
0·8480 
0•8475 
0'8470 
0·8465 
o·S460 
0'8455 
0•8450 
0.8445 
0·8440 
0•8435 
0'8430 
0'8425 
0'8420 
0•8415 
0·8410 
0•8405 
0•8400 
0·8395 
0·8390 
0•8385 
0•8380 
0•8375 
0'8370 
0'8365 
0'8360 
0'8355 
0'8350 
0'8345 
0'8340 

79'81 . 
so·o1 
80·21 
80·42 
80'62 
so·82 
81 ·02 
81 ·22 
81 ·43 
81 '63 
81 •83 
s2·03 
s2·23 
82•43 
82'63 
82•83 
83'03 
83•23 
83•43 
83•63 
83'83 
84•03 
84'22 
84•42 
84'62 
84'82 
8s·o1 
85•21 
85.41 
85'60 
s5·8o 

85·31 
85·47 
85'64 
85'81 
85•97 
86•14 
86·30 
86·46 
86'63 
86•79 
86·95 
81·11 

87·28 
87•44 
87•60 
87•76 
87•92 
8s·os 
88'23 
88'39 

0•8335 
0•8330 
0'8325 
0·8320 
0'8315 
0·8310 
0·8305 
0'8300 
0'8295 
0•8290 
0•8285 
0·8280 
0'8275 
0•8270 
0'8265 
0•8260 
0'8255 
0·8250 
0'8245 
0•8240 

88•55 0•8235 
88'71 IJ;. 0·8230 
88'86 0•8225 
39·02 
89• 18 
89·33 
89'48 
89•64 
89•79 

o·s220 
0'8215 
o·s210 
0·8205 
o·s200 
0'8195 

89·94 0·8190 
90·09 1 0·8185 

407* 

n;o ponderis (\ n volurninis 

35·99 
86' 19 
86'38 
86•58 
86•77 
86•97 
87• 16 
87·35 
87·55 
37·74 
87'93 
88·12 
88'31 
8S·5o 
88•69 
88·88 
89•07 
89'26 
89•45 
89•64 
89'83 
90·02 
90'20 
90'39 
90·58 
90•76 
90•95 
91·13 
91 ·32 
91 ·50 
91. 68 

90·24 
90'40 
90·55 
90·10 
90•84 
90·99 
91·14 
91 ·29 
91 •43 
91. 58 
91 ·72 

91 ·87 
92·01 
92· 15 
92·30 
92'44 
92'58 
92•72 
92•86 
93·00 
93' 14 
93·2s 
93·41 
93·55 
93·68 
93·s2 
93·95 
94'09 
94·22 
94·35 
94•48 
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' , 

hidex Medicamentorum. 

A. 
Absinthii herba 

+Acetanilidum 
+Acetanilidum oxyaethyla-

l ''' 
33''' 

tum . . . . . . . 242'" 
+Acetphenitidinum . 242'' 

Aceium aromaticum . F 
Acetum pyrolignosum 

rectificatum . . . . 2'' 
+Acetum Scillae 3* 

Acetum aceticum bisdilu-
tu1n . . . . . . . . 3* 

+Acidum aceticum concen-
tratum . . . ·. . . . . 4';' 

Acidum aceticum dilutum 5''' 
+Acidum aceticum glaciale 4* 

Acidum acetylosalicylicum 5*' 
+Acidurn anhydroorthosul

faminobenzoicum . . 267* 
+Acidum anhydrosantoni

nicum . . . . . . . 27 l '' 
++Acidum arsenicosuni . 6* 

Acidum benzoicum e 
resina . . . . . 6* 

Acidum boricum 7* 
+Acidum carbolicum 7* 
+Acidum carbolicum fla-

vum l 00°/0 • • • • • 178* 

+ Acidum carbolicum lique-
factum . . . . . . . 8* 

Acidum citricum . . . . 8* 
+ Acidum hydrochloricum 

concentratum . . . . 9* 
Acidum hydrochloricum 

dilutum . . . . . . 10* 
Acidum lacticum l 0* 

+Acidum nitricum concen
tratum . . . . . . . 11* 

Acidum niiricum dilutum 12* 
Acidum orthooxybenzoi-

cum . . . . . . . 13* 
Acidum orthophosphori-

cum solutum . . . . 12* 
Acidum phosphoricum . 12* 

+Acidum pyrogallicum . 258* 
Acidum salicylicum cry-

stallisatum . . . 13* 
+Acidum sulfuricum con

centratum 
Acidum sulfuricum 

lutum 
Acidum tannicum . 
Acidum tartaricum . 
Adeps lanae 
Adeps lanae hydrosus 
Aether aceticus . 

+Aether bromatus 

di-
13* 

14*' 
15* 
15* 
16* 
16* 
17* 
18* 



414''' 

+Aether chloratus 
Aether depuratus 
Aether pro narcosi 

++Aethylrnorphinurn hydro
chloricurn 

Aethylurn aceticurn 
+Aethylum bromaturn 
+Aethylurn chloratum 

Alcohol absolutus 
+Aloe 

Althaeae folia 
Althaeae radix 
Alurnen 
Alumen anhydricum 
Alumen ustum 
Alumínium aceticum so-

lutum 
Alumínium sulfuricum 

crystallisatum 
+Ammonia liquida 

Ammonium aceticum so-
lutum 

Ammonium bromatum 
Ammonium carbonicum 
Ammonium hydrocarboni-

cum carbaminatum 
Ammonium sulfo-ich

thyolicum 
Arnygdalae a1narae 
Amygdalae dulces 

+Amylenum hydratum 
+Amylium nitrosum 

Amylum Tritici 
Angelicae radix 
Anisi stellati fructus 
Anisi vulgaris fructus 
Antidotum Arsenici 

+Antifebrinum 
+ An tipyrin u m 

18''' 
19* 
19'' 

20'" 
17* 
18"' 
18"' 
20* 
21"' 
21" 
2?"' 
22"' 
23"' 
23"' 

23'" 

25"' 
191"' 

25"' 
26* 
27" 

27'" 

28"' 
29* 
29"' 
29* 
30"' 
30* 
31* 
31"' 
32"' 
33"' 
33'" 
34"' 

+Kntipyrim.in coffeino-
citricum 34'' 

+Antipyrinurn salicylicum 35''' 
++Apomorphinum hydro-

chloricum 35·>· 
+Aqua Amygdalarum ama-

rarum 36'' 
Aquae aromaticae de-

stillatae . 38* 
Aqua Calcis 38''' 
Aqua carbolisata 39'' 
Aqua chlorata . 39"' 
Aqua chloroformiata 40"' 
Aqua Cinnamomi spiri-

tuosa 40"' 
Aqua destillata 40"' 
Aqua Focniculi 42"' 
Aqua Ooulardi 42"' 
Aqua Menthae piperitae 42"' 
Aqua plumbica 42"' 
Aqua Rosarurn 43"' 

+Arecolinum hydrobro-
micum 43"' 

+Argentum nitricum cry-
stallisatum 43"' 

+Argentum nitricum 
fusum 44'' 

+Argentum proteinicum 44"' 
++Atropinum sulfuricum 44"' 

Aurantii pericarpium 45'" 
Axungia Porci 46' 

Balsamum 
Balsamum 
Balsamum 

B. 

Copaivae 
Peruvianum 
Storax 

46"' 
47* 

291" 
Balsamum Terebinthinae 307"' 
Balsamum Tolutanum 48'' 
Battistum Billrothi 186" 

+Be!la'donnae folia 49"' 
Benzinum 49'' 
Benzoe . 50'' 
Bis111uthu1n subgallicu111 50''' 
Bismuthum subnitricum 51"' 
Bismuthum subsalicylicum 52''' 
Bismuthum tannicum 53"' 
Bc1us alba 54'' 
Borax . . 211"' 
Butyrum Cacao 54"' 

e. 
Calami rhizonia 54"' 
Calcaria chlorata 55"' 
Calciun1 carbonicum prae-

cipitatum 55'" 
Calciu1n chlorafu111 cry-

stallisatum 56" 
+Calcium hypophospho-

rosum 57"' 
Calcium oxydatum 57"' 
Calcium phosphoricum 58"' 
Calcium sulfuricum us-

tu1n 59':' 
Calumbae radix 59"' 
Camphora 60"' 

+Cannabis lndicae herba 60* 
+Cantharides 61"' 

Capita Papaveris 237"' 
Capsici fructus 61"' 
Cardamomi frudus . 63'" 
Cardamomi Malabarici 

fructus 
Caryophylli flores 
Cascarae Sagradae 
Castoreum 
Cat-gut 
Centaurii herba 
Cera alba . 

63"' 
63"' 

cortex 64* 
65* 

187* 
65* 
66'" 

Cera !lava 
Cetaceum 
Ceres:na 

+Cerussa 
Clrnmomillae flores 
Charta sinapisata 
Chinae succirubrae cortex 
Chininum bisulfuricum 
Chininum ferrum citricum 
Chininum hydratum 
Chininum hy~lrochloricum 
Chininum sulfuricum 
Chininun1 iannicu111 insi~ 

pidum Rozsnyay . 
tChloralum hydraturn 
+Chloroformium ad nar

cosi111 
+Chloroformium ad usum 

externü111 
Chorda aseptica 
Cinae flores 
Cinna11101ni cortex 
Citri pericarpium 

++Cocainum hydrochlori
cun1 

++Codeinum hydrochlori-
cu1n 

+Coffeinum 
+Coffeinum citricum 
+Coffeinum natrium ben-

zoicu111 
+Coffeinum naírium sali

cylicum 
+Colchici semina 

Collemplasíra 
Collemplastrum adhaesi

vutn 
Collemplastrum Zinci 

oxydati . 

415"' 

66"' 
67"' 

238"' 
249"' 

67'" 
68"' 
68'" 
70"' 
71"' 
72"' 
73'" 
74* 

75" 
77" 

77* 

78"' 
187"' 
78"' 
79"' 
so::: 

80"' 

81"' 
82"' 
83'" 

84·'· 

S5"' 
85"' 
86"' 

88"' 

8r 



41ö* 

Collemplastrum saponato-
salicylatum . . 88* 

Collodium . . . . . . 89* 
Collodium flexile . . . 89* 
Collyrium adstringens lu-

teum . . . . 89* 
+Colocynthidis fructus 90"' 
Colophonium . . . · 90''' -

Condurango cortex 91 * 
Coriandri fructus 91 ''' 
Croci stigmata 92''' · 
Cubebae fructus . . 93* 
Cuprum aluminatum 93'' 

+Cuprum sulfuricum cry-
stallisatum . . . 94'' 

++Cylindri Hydrargyri bi-
chlorati corrosivi 94'" 

++Cylindri sublimati 94*' 

D. 
Decocta 

+Decoctum Zittmanni for-
9.„. :r·· 

tius . . . . . . . . 9ö* 

+Decoctum Zittmanni mi-
tius . . . . . . . . 96* 

Dextrinum . . . . . . 97* 
+Diaethylsulfon-dimethyl-

methanum . . . . 294'1' 
+Digitalis folia . . . . . 98'' 
+Dimethylaethylcarbinol . 29* 
+Dimethylphenylisopyrazo-

lonum ....... 34* 
Dinatrii hydrophosphas . 218* 

E. 
Elaeosacchara . 
Electuaria . . . 

99* 
99* 

Electuarium lenilivum 99* 
Elixirium Ferri a!buminati 194* 

.Emplastra . . . . . . 100* 
Emplastrum diachylon . 100'' 

+Jz:mplastrum cantharidatum 101* 
Emplastrum Hydrargyri . 102''' 
Emplastrum Lithargyri . 100·1• 
Emplastrum saponatum . 102''' 
Emulsio Amygdalina .. 102* 
Emulsio oleosa . . . . 103* 
Equiseti arvensis herba . 103* 

++Eserinum salicylicum . 243'' 
+Eucainum hydrochlori

cum B . . 
· +Euphorbium 

Extracta 
+Extractum Aloes . 

104''' 
105'" 
105'' 
107'1' 

+Extractum Belladonnae . 108''' 
+Extractum Belladonnae 

cum Dextrino exsicca-
tum . . . . ... 110*' 

Extractum Calumbae . . 11 F 
+Extractum Cannabis ln

dicae . . . . . . . . 111"' 
Extractum Cascarae Sa

gradae fluidum . . . 112"' 
Extractum Cascarae Sa

gradae siccum . . . 113'" 
Extractum Chinae fluidum 113''' 
Extractum Chinae siccum 114'' 

+Extractum Colocynthidis 115* 

Extractum Condurango 
fluidum 1 lö''' 

Extractum Cubebae . . 11 7* 
+Extractum Filicis maris . 117"' 

Extractum Oentianae . . 118''' 
Extractum Hydrastis flui-

dum ........ 119''' 

+Extractum Hyoscyami . 120* 
+Extractum Hyoscyami cum 

Dextrino exsiccatum . 121* 

+Extractum Kolae fluidum 122* 
Extractum Liquiritiae . J.23* 
Extr,actum malatis Ferri . 124* 

+Extractu mnucis vo;;icae 125*, 

+Extractum nuds vomicae 
cum DexJrino exsicca- ' 
tum . . . . . . . . 127* 

Extractum Pomi· ferratum 124*' 
+Extractum Opii . . . 128*. 

Extractum Ratanhiae . 129*: 
Extractum Rhei . . . 130* i 

+Extractum Scillae . . 131"' 
+Extractum Secalis cornuti 

fluidum . . . . . . 133* 
+Extractum Secalis cornuti 

cum Dextrino exsicca-
tum . . . . . . . . 132* · 

+Extractum Secalis cornuti 
spissum . . . . . . 131*; 

+Extractum Strychni 125* 
Extractum Trifolii fibrini . 134* 

F. 

Fasciae e tela Amylo im-
buta paratae 18ö*: 

F asciae e te la paratae . 183* ! 
Fasciae mullinae . . . 183* ! 
Ferrum albuminatum so- , 

lutum . . . . . . . 193* i 
Ferrum hydrogenio reduc-

tum ........ 134*; 

Ferrum laclicun:i . . . . 135* 
Ferrum oxalicum oxydu-

latum crystallisatum 136* 
Ferrum oxychloratum 

solutum . . . . . 195* 

Ferrum protoxalicum . 
Ferrum pulveratum 

136* 
. 137* 

417* 

Ferrum sesquichloratum 
crystallisatum . . . . 137* 

Ferrum sesquichloratum 
solutum . . . . . . 138* 

Ferrum sulfuricum oxydu-
lat11m crystallisatum . 139* 

Filicis maris rhizoma . 139* 
Filum sericeum asepticum 187* 
Filum sericeum Hydrar-

gyro bichlorato impraeg-
natum . . . . . 187* 

Foeniculi fructus . . . 140* 
Folia Anthos . . . . . 266''' 
Folia Sennae sine resina . 279* 

+Formaldehydum solutum 141* 
Formalinum . . . . 141 * 

G. 
Oal!ae . . 142''' 
Oaze carbolatum 183* 
Oaze cum sublimato . 184* 
Oaze hydrophylum 182"' 
Oaze jodoformiatum 185* 
Oen tianae radix . 142* 
Olycerinum . . . . 143* 
Oraminis rhizoma . 144* 

+Ouajacolum carbonicum 144* 
+Ouarana . . . . 145* 

Oummi arabicum . . . 146'' 

H. 
Hirudines .... 146* 

Honthinum . . . . 306* 
++Hydrargyrum bichloratum 

ammoniatum .... 147* 

++Hydrargyrum bichloratum 
corrosivum . . . . . 148* 

++Hydrargyrum bijodatum 
rubrum . . . . . . . 148''' 



418''' 

+Hydrargyrum chloratum 
mite sublimatione pa
ratum . . . . . . . 149''• 

++Hydrargyrum chloratum 
mite vapore paratum . 150''' 

Hydrargyrum metallicum 150''' 
++Hydrargyrum oxydatum 

flavum . . . . . . . 150''' 
++Hydrargyrum salicylicum 151 ''' 

Hydrastis Canadensis 
radix ..... . 

Hydromel infantum 
+Hyoscyan1i folia . 

1. 

152''' 
153''' 
153''' 

lnfusa .... 95''' 
lnfusum laxativum . . . 154''' 
lnfusun1 Sennae co111po-

situ111 154''' 
lnfusum Sennae cum 

Manna . . . 154* 
lnfusum Rhei . 154'''' 

+ipccacunhae raclix 155'" 
lridis rhizoma 156''' 

+!sonaphtolum . 210''' 

j. 
+Jalapae radix 
+jocloformium . 
+Jodum . 

Juniperi fruc!us 

K. 

157"' 
158''' 
159'' 
160''' 

Kalium aceticum solutum 160''' 
l(alium aluminium sulfu

ricum crystallisatum . 22''' 
+l(alium antimonyltartara-

tum 192* 
Kalium bicarbonicum 165* 

+Kalium bichromicum . 161''' 

1 

+Kalium bromatum . . . 162''' 
Kalium carbonicum depu

ratum . . . . . . . 1G3' 
Kalium carbonicum purum 163''' 
Kalium carbonicum solu-

tum . . . . . 164'' 
+l(alium causticum . . . 167''' 
+l(alium chloricum . . 164'" 

Kallum hydrocarbonicum 165'' 
Kalium hydrotartarictun . 166'' 

+l(alium hydroxydatum . 167" 
Kalium hypenmfilganicum 168'' 

+l(alium hypophosphoro-
sum . . . . . . . 169'' 

+Kalium jodatum . . 169'' 
Kalium natrio-tartaricum 171 '' 
i(alium-natriu1n tartaricu111171 ':' 
Kalium nitricum .... 171'' 

+Kalium pyrochromicum . 161 '' 
+Kalium stibio-tartaricum . 172'' 
+l(alium sulfoguajacolicum 173''' 
+l(alium sulfuratum pro 

balneo . . . . . . . 174'' 
Kalium sulfuricum . . . 174··· 
Kalium tartaricum acidum 166" 

+l(alomelas . . . . 149·· 
Kamala depuratum . 175·:· 
Kamala venale 176''. 
Kolae semina . . 176'' 
·Kosa flores . . . 177" 

+Kresolum crudum 178'' 
+Kreosotum 178'' 
+Kreosolum fagi 178'" 

L. 
+Lactucariu111 Oerrnanicun1179·'· 

Lana Oossypii Brunsi . 182"' 
Lana Oossypii clepurata 182'' 
Lanolinum . . . 16''' 

419* 

Lanolinum anhydricum Magnesii hydroxylatum 
depuratum . . . 16'' carbonicum . . . . 199* 

Leonuri lanati herba . 179* Magnesium oxydatum 200''' 
Lichen lslandicus . . 180* Magnesium sulfuricum 201"' 
Ligamenta chirurgica . 181"' Malvae flores . . . . 202* 
Lfmonada solvens . 251"' ! . Malvae folia . . . . . . 202* 
Linctus gummosus 188''' i Manganum chloratum cry-
Lini semina . . . . 189''' i stallisatum . 203* 
Linimentum ammoniatum 188*': Manna . . . 203* 
Linimentum saponato- Mannitum . 203* 

camphoratum . . 188''' Mel 204* 
Linimentum Styracis . 189''' Mel depuratum . 204''' 
Liquiritiae radix . 190* Mel rosatum . . 205'" 

+Liquor acidus Halleri . 192''' Melissae folia . . 205'' 
Liquor Aluminii acetici . 23'' Menthae piperitae folia . 205* 

+Liquor Ammoniae ... 191"' Mentholum . . . 206* 
Liquor Ammonii ace!ici 25''' ++Mercuriamido-chloridum 147*' 

+Liquor Ammonii anisatus 192'': ++Mercurichloratum . . . 148* 
Liquor Burowi . . . . 23''' i ++Mercuri-jodatum . . . . 148* 
Liquor Cresoli saponatus 193*: ++Mercuri-oxydum flavum 150* 
Liquor ferri albuminati . 193*': ++Mercuri-salicylatum basi-
Liquor ferri albuminati cum . . . . . . . . 1511' 

saccharatus . . . . . . 194* · ++Mercuri-salicylatum secun-
Liquor ferri oxychloratil95* darium ....... 151* 
Liquor anodynus Hoff- +Mercuro-chloratum . . 149* 

manni . . . . . . . 284". +Metadihydroxylbenzolum 263* 
+Liquor Hydrogenii hyper- +Methanum trijodatum . 158* 

oxydati concen(ratissimus 196''': ++Methylmorphinum hydro-
Lithium carbonicum 197''' · chloricum ..... 81''' 

+Lobeliae herba 198*. Methylpropylphenolum . 309* 
Lycopodii sporae 199''' +Methylsulfonalum . . . 331 * 

+Mixtura chloralo-bromata206* 
M. Mixtura gumnJfsa . . . 207* 

Magnesia carbonica basical 99''' ++Morphinum hydrochlori-
Magnesia usta . . . . . 200* ' cum . . . . . . . . 207* 
Magnesium carbonicum Moschus . . . . . . . 208* 

hydroxydatum 
Magnesium hydroxycla-

hnn in aqua 

199* 

200* 

fv\ucilago gu111mi 
Mucilago Salep . 
Myristicae semina 

arabici209'" 
. . 210''' 
.. 223* 
54 



420* 

' N. Oleum Caryophyllorum . 226* 

. +Naphtolum 
+Naphtolum-fl . 

210* 
210* 
211* 

Oleum chloroformiatum 227* 
Oleum Cinnamomi 

Natrium benzoicum 
Natrium boricum 

+Natrium bromatum . 
. 211 * 
. 212* 

Cassiae 
Oleum Citri 

+Oleum Crotonis . 

. 227* 

. 227''" 

. 227"" 
Natrium carbonicum cry- Oleum tucalypti . 228"'" 

stallisatum . . . . . 213* Oleum Foeniculi . 228"'" · 
Natrium carbonicum dilap- Oleum Hyoscyami . . 228* 

sum . . . . . . . . 214* Oleum jecoris Aselli . 229* 
+Natrium causticum .. 216* Oleum juniperi . . . 229"" 

Natrium chloratum purum214* • Oleum Lauri pressum . 230* 
Natrium hydrocarboni- Oleum Lavendulae . . . 230* 

cum ........ 215''' Oleum Lini ...... 230* 
+Natrium hydroxydatum . 216'" Oleum Menthae piperitae231"" 
+Natrium hypophosphoro- Oleum Paraffini . . . · 238*' 

sum ........ 216"'' ++Oieum phosphoratum . 231* 
+Natrium jodatum . . . 217* i Oleum Pini sylvestris pro 

Natrium phosphoricum . 218* • inhalatione . 232* 
Natrium salicylicum .. 219* Oleum Ricini . . 232* 
Natrium silicicum liquidum 220*' Oleum Rosae . . 233* 
Natrium sulfuricum cry- Oleum Sesami . 233"" 

stallisatum ..... 220* +Oleum Sinapis aethereum334"'' 
Natr'um sulfuricum dilap- Oleum Terebinthinae 

sum ........ 221* rectificatum ..... 334"'' 
Natrium tetraboricum .. 211* +Opium ........ 235* 

++Nitroglycerinum spiritu Ononidis spinosae radix 334* 
soluium . . . . . . 221"' Opodeldoc . . . 188* 

Nucis vomicae semina . 222*, Oxymel Scillae . . . . 237* 
Nux moschata . 223* i 

P. 
O. Papaveris somniferi fruc-

Oleum Amygdalarum 224*'' tus . . . . . 
Oleum juniperi empyreu- Paraffi1iu111 liquidum 

maticum . . . . . . 225* Paraffinum solidum 
Oleum Anisi . . . . . 225'". Para-Kautschuk 
Oleum Aurantii florum . 225* +Paraldehydum . . . 
Oleum Cadinum . . . . 225"" Pastilli . . . . . . 
Oleum camphoratum . . 226* ++Pastilli Nitroglycerini . 

. 237* 
238* 

. 238* 

. 261* 

. 238* 

. 239* 

. 240* 

421 *' 

+Pastilli Santonini . . . 240* Pulvis aerophorus Seid-
+Pentasulfidum antimonii 289''' · litzensis 255* 

Pepsinum . 241* +Pulvis Doveri ..... 255* 
+Phenacetinum 242"'· Pulvis gummosus . . . 256''" 
+Phenol . . · . r: +Pulvis lpecacuanhae cum 
+Phenolum salicylicum 270''' • Opio . . . . . . . . 255* 

++Phosphorus . . . . . 242* Pulvis Liquiritiae compo-
++Physostigminum salicyli- situs . . . . . . . . 256* 

cum . . . . . . . . 243·:·' Pulvis Liquiritiae cum 
++Pi!ocarpinum hydrochlo- Senna . . . . . 256* 

ricum . 243* Punicae Oranati cortex . 257"' 
Pilulae . . . . 244* : +Pyrogallolum . . . . . 258* 

+Pilulae Blancardi 246''' 
Pilulae Blaudii . 
Pilulae ferratae 

245"' 
245"" 

Pilulae Ferri carbonici 245''' 
+Pi!ulae Ferri jodati 246* 

Pilulae Jaxantes . . . . 247"' 
Pix liquida . . . . . 248* 

+Plumbum aceticum basi-
cum solutum . . . . 248"'' 

+Piumbum aceticum cry-
stal!isatum . . . . 249''' 

+Plumbum carbonicum 
basicum ..... 

+PJumbum carbonicum 
hydrooxydatum . 

+Plumbum oxydatum 
+Podophylli resina . 
+Podophyllinum 

249* 

249* 
250* 
251* 

. 251* 
Potio Magnesiae citricae 

effervescens . . 251 * 
Potio Riveri . . . . . . 252* 
Pulpa Prunorum . . . 252* 
Pulpa Tamarindorum de-

purata . . . . . . . 253''' 
Pulveres . . . . . 254* 
Pulvis aerophorus Angli

canus . . . . : . . 255''' 

Q. 

Quercus eortex 
Quillajae cortex 

R. 

. 258* 

. 259* 

Ratanhiae radix . 260* 
Resina Benzoes . 50* 
Resina elastica . 261 * 

+Resina jalapae . 262*' 
Resina Pini Burgundica . 263* 

+Resorcinum . 263* 
Rhei rhizoma . 
Roob j uniperi . 
Roob Sambuci 
Rosmarini folia 

s. 
+Sabinae frondes . 
+Saccharinum 

Saccharum . . . 
Saccharum lactis . 

. 264* 

. 265* 
266'' 

. 266* 

. 267* 

. 267"'' 
268* 

. 268* 
Sal amarus . . . . 201"" 
Sal Carolinum factitium 269"' 
Sal Olauberi . 220* 
Sal Seignetti 
Salep tubera 

. . 171"' 

. . 269* 
54* 
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+Salolum 
Salviae lolia . 

· Sambuci flores 
+Santoninum . 

Sapo durus .. 
Sapo kalinus . 
Sapo kalinus venalis . 
Sapo medicinalis 
Sarsaparillae raclix . 

+Scillae bulbus . . . 

270''' 
270''' 
271"' 

. 271' 

. 272''' 

. 273'' 

. 274''' 
274'1' 
275'' 
275''' 

+Scilla siccata . . . 276'1' 
-t+Scopolaminum hydrobro-

micum . . . . . 276* 
Sebum . . . . . 276''' 
Sebum salicylicum 

+Secale cornutum 
. 277* 
. 277"' 

Senegae raclix . . . 278''' 
Sennae lolia spiritu ex-

tracta . . . . . . 279·•· 
Sennae lnclicae folia . . 279* 
Sinapis semina . . . . 280'' 

++Solutio arsenicalis Fowleri 280'' 
Solutio basica Aluminii 

acetici . . . . . . . 23''' · 
+Solutio jodi spirituosa . 322''' 

++Solutio Phosphori oleosa23F 
Species . . . 281"' 
Species Althaeae . . . 282''' 
Species amaricantes . 282''' i 

Species cliureticae . 282''' 
Species laxantes . . 283''' 
Species St.-Oermain 2 83 
Spiritus absolutus . 20'' 
Spiritus aethereus . . 284''' 
Spiritus aethereus ferratus 248''' 
Spiritus aromaticus . . 283''' 
Spiritus camphoratus . . 285''' 
Spiritus concentratissimus286''' 
Spiritus concentratus . . 286* 

Spiritus dilutus . 287"' 
d 

Spiritus saponatus . 287''' 
Spiritus saponis kalini 288"' 
Spiritus Sinapis 288'' 
Stearinum 289''' 

+Stibium sulfuratum auran-
tiacum . 289''' 

++Strophanthi se111ina 290* 
+Strychni semina . 222·1• 

++Strychninum nitricum 291' 
Styrax liquidus 291"' 
Succus Liquiritiae depu-

ra tus . . . 292'' 
Succus Liquiritiae venalis293'' 
Sulfas Natrii 220' 

+Sullonalum . . . . 294''' 
Sutfur praecipitatum 
Sulfur sublimatum . 

. 294'1' 
295' 

+Sumitates Sabinae . . 267 1
• 

Suppositoria 295·•· 
Suppositoria Olycerini 296''' 
Syrupi . . . . . . . 296' 
Syrupus amygdalinus 297'' 
Syrupus Aurantii .. 297"' 
Syrupus Cinnamomi . . 298''' 

+Syrupus diacodii . 298''' 
+Syrupus Ferri jodati . . 299'' 
+Syrupus ferrojodati . . 299'' 
+Syrupus hypophosphitum301 "' 
+Syrupus hypophosphoro- . 

sus compositus . . . 301 ''' 
+Syrupus lpecacuanhae . 300''' 
+Syrupus Kalii sulfoguaja

colici . . . . . . . 302'' 
Syrupus mannatus . . . 302* 
Syrupus Menthae pipe-

ritae . . . . . . . 303''' 
Syrupus Rubi Jdaei . 303''' 
Syrupus Senegae . 304'' 

Syrupus Sennae cum 
Manna . . . . 302''' 

Sympus simplex 305* 

T. 
·Tablcttae . .. 239* 
Tablettae Nitroglycerini . 240'" 
Tamarindi

0 

fructus . . . 305''' 
Tannin iun albu111i natu111 

kera!itiatum . 306''' 
Taraxaci radix . . . . . 306':' 

+Tartarus emeticus . . . 172* 
Tela aciclo carbolico im-

praegnata . . . . . 183''' 
Tela Hydrargyro bichlo-

rato impraegnata . . 184'1' 
Tela clcpurata . . . . . 182* 
Tela i111praegnata secun-

clum Billroth . . . 186"'' 
Tela jodoformio im-

praegnata . . . . . 185'1', 
Terebinthina communis 307''' 
Terebinthina laricina . 30T 
Terebinthina veneta . . 307* 
Terpinum hydratum . . 308''' 

+Theobrominum natrio-sa-
Jicylicum . 308* 

Thymolum . 309* 
Tiliae flores . 309"' 
Tincturae . 310* 
Tinctura Absinthii com-

posita . . . . 311 * 
+Tinctura Aloes . 312* 

Tinctura amara 313''' 
Tinctura aromatica . 313* 
Tinctura Auran!ii 313"" 
Tinctura Aurantii pro 

syrupo . . . . 314''' 
+Tinctura Belladonnae .. 314''' 

+Tinctura Cannabis Jndicae315'' 
+Tinctura Cantharidum . 316''. 

Tinctura Capsici . . 316'' 
Tinctura Castorei ... 316'1

• 

Tinctura Chamomillae . 317'' 
Tinctura Chinae . . . . 317"' 
Tinctura Chinae composita318'1· 
Tinctura Cinnamomi .. 318''. 

+Tinctura Colchici . 319* 
+Tinctura Digitalis . . 320''' 

Tinctura Oallarum . 320''' 
Tinctura Oentianae 321"' 

+Tindura Jpecacuanhae 321 ''' 
+Tinctura Jodi . . . . 322 1

• 

+Tinctura Lobeliae . . 323''' 
Tinctura malatis Ferri 323'1' 

+Tinctura nucis von1icae . 324':' 
+Tinctura Opii . . . . . 325 •· 
+Tinctura Opii crocata 326'" 

Tinctura Ratanhiae . . . 327* 
Tinctura Rhei aquosa . 154''' 
Tinctura Rhei Darelli . . 327'' 
Tinctura Rhei vinosa . 327* 
Tinctura nervino-tonica 

Bestuscheffi . . . . 2tl4"' 
++Tinctura Strophanthi . 

+Tinctura Strychni . 
Tinctura Valerianae 

aetherea . . 
+Tinctura Veratri . 

Tragacantha 
Trilolii fibrini folia 

. 328* 

. 324'1' 

. 329* 

. 330''' 

. 330* 

. 331"' 
+ T ri m ethyl ben zoyl-o xypi pe

ridin u m hyclrochlori-
cum . . . 104''' 

+Trimeihylxanthinum . . 82''' · 
+Trionalum . . . . 331 ''' 

Tubuli acido carbolico 
praeparati 187"' 
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u. 
Unguenta . . 332* 
Unguentum acidi borici . 332* 
Unguentum adipis lanae 333* 
Unguentum Cantharidum 333* 
Unguentum Cerussae . 334* 
Unquentum cinereum . 336''' · 
Unguentum diachylon dr. 

Hebrae . . . . . . 334*. 
Unguentum emolliens . 335"' 
Unguentum Olycerini . 335* 
Unguentum Hydrargyri . 336*, 
Unguentum Plumbi tan-

nici . . . . . . 337"'. 
Unguentum simp!ex . . 337'" 
Unguentum sulfuratum . 338*' 
Unguentum Zinci oxydati 338* 
Uvae Ursi folia . . . . 339* 

v. 
Valerianae r?~ix 
Vaselinum cum 

borico . . . . 

... 340* 
acido 

Vaselinum flavum 
+Veratri rhizoma . 

Vina medicamentosa . 
Vinum Chinae 
Vinum Pepsini 

+Vinum stibiatum 
Vinum Tokajense 

z. 
Zedoariae rhizoma . 

+Zincum chloratum . 
Zincum oxydatum . 

+Zincum sulfuricum 
Zingiberis rhizoma 

. 340* 

. ~41" 

. 341* 

. 342''' 

. 343"' 

. 344* 

. 345* 

. 345''' 

. 345* 

. 346''' 

. 347* 
347* 

. 348* 





az 5-ik sorban a 3-ik eolumnában 
helyett olv. «66•87u. · . · .· .· . . . . . . 

384-ik oldal. Alulról a 14-ik. sorban a 3'ik cofuní'nábán «72·34" 
helyett olv. «77•34u. . 

Errata. corrigenda. 
Pagina X. linea 11 11 smnína lege «forafi,, pro «foratae». 
Pagina XI. linea 13 a_ summa lege «pe1forafd„ pro «peiforafan. 
Pagina XIII. linea 1 a summa lege "co1üces" pro «suberesí,. 
Pagina XIII. linea _2 a summa lege «cocta». pro «ocfa„; . 
Pagina. Xlll .. 1_1 a summa. lege «corticc sterilisatoii pro «sírbere 

stctifisatri>,. · · · ·· 

Pagina 4· linea. 8 ab ima lege «ebullita» pro <>ebul!iatau. 
Pagina 5* füíea 3 á summa lege «dlicerita decenz et semisn pro 

((ducenia -ct senzis)), . . 

Página 11* linea 10 ab ima lege «!ixi11iosaaí" pro «lixiviam». 
Pagina 15"' linéa 6 a summa lege rcc!iloridiu prö .«chlofido·'· 
Pagina 19* lége · «Adher· ád !iacosir!Ín pro· «Aether· pro na1;c0Siu. 
Pagina 26* ln articulo. «Ammoniuin bromaftmt)> Omi~súin est 

signum -L quod restítúitur. · 
. i . . - . 

Pag·ina_ 60'~ linea 5 a surnma lege· «/ra1zs11etstllll.i):pro «.fransversa!ll!': 
Pagióa 67* linea4 ab imá lege «diametrmii l!abet /·5--2 centim.•• 

pro cif·5.c..2'11í.m." . . . . 
· Pagina 79 linea 7 .a summa lege «instrac.fin pro «instricfi„. 
Paiiri~ 93':< linea 'fl a sum.rTia lege '~c1;f1;ér1) pfO, c1pi;ieÍ·df1l>). · 
Pagina 101* linea 5 ~b ima)ege «atf/„ prö c<atrfs„. , · 
Pag'iíüí Í04* linea 17 a sunima lege ocSi so!ationi aquósae mzi!ls 

ct:nié~iflzi:zéií'.·prQ ._cr(juiizque cenfesirnartiflt)). '. . , 
Pagina 114'" linea 15 ab ima lege «réliqaus". Jiro «reliqaum„. 
Pagina 13!'i' llnea3 ab.ima lege «agifansií pro.«agitatansí,. 
Pagina 158* linea 7 a .summa lege «apparéat.i pro «apparét». 
Pagiila ·153* lihea.: {j· a····su·m1TI~t· leg·e/ ·{(requil·utz~u~·)) ·pro frreq;1i:. 

· ·rantúf~:· · · . . 
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