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ELöSZó . 

... 4 fornndne norn1ales ·lJénynzintái ősidők óta szere„ 
1)elnek a ni.inden.kori ld·iiaf(llos gyógyszerá.rszabásokban, 
elsősorban azzal a célzattal, ho_qy a szegénJ1betegek ré
szére, ·illetlJe a közgyógyszerellátás terhére nla.gisztrá
lisan rendelhető, az orpos által rö·viden felírható, -nieg
felelő ayóru;szerek álljanak rendel.lt-ezésre. Ezek a- szilk· 
ségessé,qek n1n fokozott HlértCkben fennállanak, főkép
ven azért, inert a r111ógyszerkiilönlegességek rendelését 
a. fenti célokra a belügyniiniszter úr kiilönböző ki:lzér
dekíi okokból, igen hel;1}esen J1eni engedélyezi, az ú. n. 
egységes gyári. csonzagolás!l gyógyszerekből pedir1 az 
ipar az utóbbi ·időben ol.yan. sok Táleséget hoz forgalon1-
b·a, ho/Jll 'Valnnlen·nyi rendeléséneh enaedélyezése lehe
tetlen, ha pedig csak egl} csoportból eay eugedélyezfet„ 
nék n kb'zgyóf/YSZerellátás terhére, ez 1nonopolitonszerü 
indokolatlan. előnyt jelentene ennek a készítnién,ynek, i[„ 
let-ve gycírtójá·nak. Jllagyjá.ban hasonló a helyzet a beteg· 
ségi biztosító ·intézetek gyógyszerelláfásában is. De ezen 
túln1e11-őleg, egyéb fontos, ·ne·vezetesen or·vosi, gyógysze
részi és nuis közegészségiigyi szeJnpontok és indokok is 
vannak, a.ni.elyek a. belii.gynz:iniszteriunzot a.z alapo
san kibővitett forrnulae norniales Pénygyiijten1ény 
kibocsátására. 'l)alószíníileg késztették, az Országos Köz
egészsér1iigyi Ta·nács és a betegségi biztosító intézetek 
ja.Paslatai alapján. E 1u1.gyjele11főségii közérdek.a indo
kokkal szeniben ternzészetesen el.törpiilnek azok a vélt 
·ipa.ri sérelniek, a.nielyek egyes ·vállalatok részéről fel
nzerülnek, niert hiszen a. n1.indenek által nagyra.becsült, 
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rilá[fhíríi, kon1oly nu1r1yar fJ.IJÓfJY8ZertC.Q.1Jl'szeti iJJnr
nah"' a.zt a fcci'kenysé[Jéf, rnuel.11 értékes .Q.IJÓ[!!JíJZerel~ 
előállításá[Jan u.11ili:cinul ni!'[}, e.z a i-éi1.111ni11fag:1Jíi.ife
Hu!11.11 látolrr'Jl sen1. érinti. ... :1 [}!JÓfJ.1JSZerkiilö11le[}csséyek-
11e!t·, oz <'fJ.IJSZcrii n1ixht111 co111posifun1okuak a.z össze
kcrerésc pcdi[J ralóban ne1n ·11e1·ez!tető kon1ol.11 gyciri 
fr1~éken}}séu11c/1·, /1a11e111 az a.z ősrern lJ.IJÓJJ.IJSzerés.zi 
ntunkrrkör kercfélJe tartozik, tehát nuír csak e.zérf: scni 
kifogásolható a.z ipar által. [{ülönbeu, a. rildu er1Hik 
lcg nagyoblJ [}!JÓ[J!JSZC ri-pa ri álla n1ába 11, 1\r é 111elorszciuba n 
is 111er1.iele11t „Rcichs-Forrneln." cí111cn CfJ!J !1aso11lrJ re
C('JJffl!Jíijten1ény, bi.zon.11ára uuyr11u1_zon indokok lol.11· 
tán, n1inf' nálunk. 

ls'n1eref-es, hor1.11 11en1csak az orros- és fJlJÚf!!JSZerész
lársadalo111, de a b<_'feystífJi bi:::fosít6 iJ1f(>_:;;cf<'kfJc11 ,,s a 
s;'í'f!<í11ylJCfl'fJl'<'1ulclúslH'n l<'l'<íJ,·euykedó f1aflisfif/i <ís 11ur
tl<Í11orrosok i.<.: <'!f.1Jará11f drii111111el iidriizijff(;f1· o !Jelii.rJ.11-
111i11is_zter IÍI' s.:;álu11ile1~ő 11a[JyJele11fűs1;fJfi i11!é;ked<;sél, 
a111el.1J sok tcki11fc!lJc11 111<'[Jkii1111,1Jifi és szaks:;críilJbé, 
ii11tuda!osolJ!uí tcs.zi a.z orros 1111111ká.iáf- s lcl1efü1·l1 fcszi
a ft.1J6ft.1Js.zerre szorulá s.2·cu1.'11yl1cfeock rész~rr is az ed
diuinél s .. ;:éleselJ!J skálá}IÍ [J.1J6!f!JS2.'t'rre11dclésf'. 

~~l nHT!f.IJ((I' f!.1J6.<JJJS.zer<'s~·f<irsadalo1n nulr rl'fJá{a s1í
lyosaH <:r.::i azt a IHífrd11.11f, rr111cl,11('f o lJ!JÓl/.IJSZcrkiililu~ 
lefll'Ss<'r1ck nrtff!Jlllf'rrii el.~·,zaporodása s.zún/(írn J('fenf', 
11c111csrrk a11ya[!iaklu111, de u!Jfu111 is, hofJ!I <'iro11]0 a 
.rJ.1JfÍfl.1JSZCr1;s.zt eredeti, klass.zikus s .. ;akfl't('ke11ys1íJJ<'lől és 
('JlHS.2.«'l'ií eladó {Joltossd alakíl.io át az Cfl/Jl'fcn1i k(_;p.-~:ctr~ 
S(~f/ÍÍ lJ!JÚf/.IJSZCl'éS_zckel. .._~l j'('ll.IJJllilll<t{!_IJÍl)fcnH'll.IJ, a11H'(I} 

k/ilii11fJjj,z{j kiilfrJldi <Í.~· l1clliildi uyf1a.1;s.zerkih1y1·r;,„ re11!}
kiln,1Jtek, klinikai l's krírhá.zi ree<'J>fck .iúl IH'l'<flf ('s kiJz
isn1crf s a ler1ki rál6bb !f.1Jakorló-orros-szakc111lJcrek 
~iltal !fOll(fosan ki rálo!fofoff elöirafuif tartolnHr.z_za, a JTT, 
JJl(l!f.IJar l/.IJ<ÍfJ.IJszerkrJ11.11c után, - a111cl.11 uu.11ancsak szd~ 
nuJs efféle clőirafof cet! fel, - ú.iluJl tiss,znndoft cl1·esz~ 
téti n1fiködési teriilcflífiöl C[J.11 /'(ís.zt H !f.IJÚfJ,IJSZCrészeknek, 
an1if 6rd111n1el <'s 111c11elé!fí'dt'ssel 1·cs.z11ek fudo111ás11l. De 
c.z 11i!J11csak ]o[!okat, /ur11en1 köiele.zettsCaeket is jelent 
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szá'Hlitkra. J(ötelezi őket arra, hooy annak 'H<t[J.IJ hord« 
erejét belátván, udnden vonalon leron,iák abból a u1a
ou.k szá111ára a. követkczf-elésekcf, kiilöniiscn ol.11 irány~ 
lu111, /iog!J az adott lehetöséfJek é.<; n heliirJ.l}tninis.zler úr 
által. nyújtott fá·111oyatás lel!taszndlásával a gyógysze• 
reket a.z orvosi. 1naoisztrólis előirat alapján a legnag.l)obb 
pontossár;gal és lJ011dossár1flal 1nar1uk. készíf-sék el llyy, 
ntinl a/1ogy elődeik is tették, hO!lY készítJnényeik - niint 
o/io!J,IJ ez a legnar1HoblJ n1érlékben kí-vánatos, - sen1. ha· 
tás, sen1. érték tekinlef'ében ne Jna1Ytdja11nk a special.ifd· 
sok 111ögötl s ntind a !Jele[}, n1i11d a.z orvos n1egkapja. 
niiudazt, ondi tőle rár l;s joggal n1er1kí Fán, atni 1ner1 ls 
történik, !ta a.zok ntinden tekintetben szokszeriieu és a. 
u.116r1!Js.zcrészi eskíil1öz !tí ren cillíttattak elő. 

T'('are talán rolúra rálik a jels.zrJ, hogy gy6.rJ.IJS.ze
n'.~·,;ek „tiss.:za. a [(f/Joraf<Jriunil)(t. ('s n 1n1u1k(f({Szfal/10.z!" 

Ezek a 111cr1uo11dolások 1..:oltak o.zok, a111elyek 
orru kl's.zleftck, !togy (/ /or111uloe nor111ales té11.11ulin· 
tái11uk ki/Joc·.~'á)fásáral /a1pcsolat!H1n - kiilöujjs tekin.
fcltcl a kiJ'.zf'l,iöi:ö!Jcn (ílc_/[Je[c'p6 u.116t1.1Js.zerés.zkiké11,;ési 
relor111ra. is, - lcllN'r.i<'111 r1 lnrdape_.o.;fi l?u.1Jcfe111i (;.IJÓ[J!J· 
s.:;:erés.zeti /11tézef' l1<'t kicdl6 SZ(fkcn1beréf, dr. ('si1Jke 
Zoltrín. l'fJ.1Jefe111i n1afJ<ÍJ1fa11ár, lőr<'[}.IJés.z ('s dr. ·zi.rén1edy 
l111re C!J.1Jl'fcJ11i lanárs('!fÓd urakat, kedrcs n1unka!ársai-
1110! arra, hog,I} a.zok s.z<inuira, nkik s.zakta1111ln1á11.1Jaik 
kezdetén ca111u1k, ·car1.1; akik ,ie!enleai el111aradotr li:.ikép
zlísi rends.zcriink ntellctt f(IÍÚ11 110111 is1nerked/iellek u1eg 
kellően az ú} [J.IJŐ!J!JS.zcrészi 111iilogásokkaf, ol.IJ<lll k<Jzi
kijnyrel, CO!J.IJ ha tl.<t.IJ tetszik, koJ11J11c11lárl adja1u1k 
közre, an1cl.1Jben ntinda.zok a louto.wt!Jb l'i:urkisn1cretek 
,l'ellcl/1etők, a:111cl.1Jekre a.z c111lífclt kartársaknak s:ziiksé
uiik con és lehel. 

.YnfJ!l ürön1fj;ure szol!!ál, /10[}.IJ 1111111katársai111 ezt a 
sz(;/J és érdekes, - de <t.Z iir1.11 siirgüssérJ~rc rnló f-ekin
f('f fel i,r1cn röi:id idő alatt elté.<rzc11dö, - n11u1káf- kész
séa.ocl cállalf-ák, sőt, nen1csok ·eállallák, de le[}}OlJb tu
dásukkul derekasan és lJecsiiletesen cl is i:f!gezlék és 
e.z.zcl ne111c„o.;ak ll.IJflkorl<J lllJÓ!J.IJs.zerés_z t1arrarsainknak 
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·nyújtottak hasznos útnut.fatást és ·seoítséget, de ebben a 
tekintetben igen szegényes n1a_qyar gyó_qyszerészi · ·iro
dal·niu-nkat is értékes nzun.f~á:v_al gyara1>f.lották. 

T7 égiil ezúton nlondok köszönetet. n szer.zők-nek azért 
az önzetlensé_qért és áldozatkésZségért, .hog:I} l~öny·viik 
t-i.szta jövedel111ének 10%-át a-z Egyetenii G.1Jógyszerószeti 
Intézet felszerelésére és berendezéSé1·e, tehát gyógysze„ 
részi- közcélra voltak szívesek fela.jánla.-rii. 

K-ívánoni, hogy értékes és fáradságos n1.unkd}uk 
jutalmát kartársaink elismerésében is megkapják. 

Dr. i\Iozsonyi Sándor. 
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BEVEZETÉS. 

.... A.. 111. kir. belügy1niniszter úr 189.549/1939. szá1nú ren
delete ,,For1nulae nortnales - Szabványos vén:rmiu
túk" néven olyan véu:;gyűjte111ényt _tett hivata1ossú, 
a1nely 259 Yényhöl ú1ló gazdag és változatos tartalmá
val n1éltóan sorakozik a I'il. kiadású gyógyszerkön:r
vünkhen felYett g·yóg-yszeres készíhnények 1nellé s 
jop:gal tekinthetjük azt a gyógyszerkönyz kiegészitö 
részének. 

l\. gyógyszer6.sz ig·azi hiYatása a heteg cn1her gyó
gyítúsúhan az orvos eéljúnak elérését tú1nogató öntu
datos, eselekvő szerep! ... .\z egyesek által gyakrau hau
g-oztatott az az érvelés, hogy a gyógyszerészi vii1ya 
gyakorlati és a gyóg·yszerész müködésc rrtindiukábh 
hajlik a magasahh sz'akképesí.lést 11en1 igénylö pass1~iv, 
mechanikus tevékenység felé, a mai kor felületes elté
velyedése és éppen úgy nern helytálló, n1int ahogy ne1n 
lehet ugyanezt a gyakorló orvosra, vagy a n1érnökre 
sem 1·ál'ogni, akiket élet.hivatásuk hasonlóképpen egy 
szükehb int111katerületre szoríthat ugyan, de ennek fe
lelősségteljes elvégzéséhez nekik is épven úgy latba kell 
vetniük tudásukat és szakképesítésüket, 1nint a g~-akorló 
gyógyszerésznek az officina - vagy laboratóriumi 
n1unkaasztaláuál: ~!\.. gyógyszerészet csak azok részére 
jelent üzleti tevékenységet és csak azoknak a szemüve
gén keresztül nézve nincs jogosultsága a magasabb tu
domúuyos ké1)esítéseu felévült gyógyszerészetnek, akik 
vag·y nem ismerik a gyakorló gyógyszerész élethivatá
sával júró feladatok bouyolultsúgút, vagy tudatlansá
guk, illetve kényelemszeretetük miatt n1ár eleve elhes
segeHk 1nég· a gondolatát is annak, hogy nen1csak az 
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orYos11ak, a n1ér11ök11ek, az iigy\·édnck, a ta11iiruak, ha-
1ie1n a g~·ógyszerésznck is lépést. kell tartania tuclon1á
nyúuak t'c.iléhléséYel, hog:i.- 1negtartha.ssúk tckiuté1yiikct, 
111eghecsiilé~süket. 1núsokkal szentben. 

~.\ u1ag·yar gyóg;i.·szerészeti tudon1únyok egyik ör· 
\·e1Hlctes t'e;ilödését !útjuk a bcliigy111i11iszter úr ú1tal 
hiYatalossú. tett 2:59 szahYúnyos Yéuy1ninta pnhlikúlúsú
hao. +\ szerkesztöhizotlsúg az előir1.itok szerkesztésében. 
az. újabb kiill'ölcli g~·úg·;1;szcrkö11y\·ek jól hevült cliíira
tait, \·ahnnint klinikúill_kon és közkúrhúzaiukhau ruúr 
(•yek óta hasznúlt. 1nagistralis Yéuyeket Yette elsősorhan 
fig:.;cle1nhe. atnel;;ek tehút. a tudornúnyos elgontloit"!son 
kt•resztiil a gyakorlati élet n1iuc.leu köYetelinényeiuek is 
111(•g·relel11Pk. 

..:-\ l'l'tHll;:íYiil Yúltnz;:ilos Yé11y1ni11túk elkészítésé\·el 
t>g,\·üttjúrú tndo1nú11yos f1.1jlüdés sok új felada.tot rú a 
túra rnelh·tt Yag',\' a lahoratúriu1nlia11 do\goí'.Ó g·,\·úgy
szt·rl•szl'e, a1neb·uek elYég·zL•:-;l>re itt-ott. seg·ítö kéhre szo
rul. Orii111111cl tctfii11k feluíl ele!fl'f Jlo:zson.l}i ta11úr 1fr 
ki!ii11tcfó /elkí;r(;s1'11ek, \iog;,\· a Fo1·11111\ae Xorn1<11Ps-he7. 
111pg·fplelií niag·,\·arúz.U sziiYeµ;1.1t. ko1111111!utúrt kl·szítsii11k. 
Fig·yelen1n1el urra, hog-,\· a :2;'1!) t't•t·t•p1hlil úllú g·,\·üjte111{~11y 
a l'C('ept11rúba11 eliil'ordn!<Í Yala111t•1u1yi n1iiY1~Ietet eg·yhc
fog;lal.i<1, 111u11kú11k11ak „ ... -/ 1-<;J1.l}k(i.~·_:zí/(\<; Í\-('.zi/.'(')11ycc -
l•'or1111iluc ~Yorinalcs J(u11111u·11tárjo" ('ín1et adtuk, n1ert 
ez kiizelebliről rueg·jelöli u1111ak tnrtalruút. 

4-\ készítrnl•11yeket g-,\·('Jg-,\·szí'!'alakok szer111t l'sopor
to:·dt.ottuk, I!li~l't l\:urtúrsaink hasonlú s:r.ak1uunkúkuúl 
111úr hoz.:r.úszoktak ehlH!í', a heosz.túshoz. 

~li11de11 g-,\·Ög-,\·szeralak t•soport elött, urneuii~·iht>u 

n kl•s?.Í!1né11,\·ek eliiúl!ítúsn ret•epturai. 1nii\·l'let. r(ji:íd 

általános lH'rcztö /'('szf írtunk, ahol. a esopuriha tartozó 
kl·szít111é11:·:ekre \"011atkozó fordosahh tudni,·:.döka! so
l'oljuk fel. 

„-\ sor.i..:;r,{11nn1al ellú tot t \'ény1nl 11 túk 11tú11 isuu~rtet · 
.iiik a készíf(ísf, a készít1nény tula,idonsá!Jait, a készítés 
Hlflf/Harázafát, o ldszoloálfofást, l'ZZ.el kapesolatos he
lyPs. eltartás, y{•g·iil a szer rl)Yicl !l.l/Ó!l.IJj1afdscli írjuk le. 
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Cf.11<1korlali kézikönyret kíi:á11lu11k [{artdrsaink kezébe 
adni s ezért rUYidre fog·ott ~zöyegünkben csak ol.11a11ok 
isn1ertetésére fértiink ki, a1nelyek - ineg·ítélésiink sze
rint - a g·yako1·ló gyóg·yszerészt érdeklik s a111 a. lcg
i'ontosahh, nlCfJfauíl.iák a készíf111é11.1J hel.IJC.'i elöállitá 
sára. 

:N'e1n t'og-lalkoztunk a külön kulcs szerint készült 
rír1ueuállapífással, n1ert ez I\:01111nentúru11k keretébe 
11e1n Yolt beilleszthető. 

I\::öun;i,.-ebb eligazodás céljából a szöyegrész eliitt a. 
rén.yek sors.zúnur szerinti fárfJlJl1lltfatót, a szöycgTész 
ntúu pedig a bcfiire11des né1•1uufalóf helyeztük el. 

..:-\ hatalu1as auyag gyorsüte111ü feldolgozása felada
tunk eélsz.er'ü elosztúsút. tet.le sziikség-essé, amelyről a 
kih·ct kczőképpe11 tájékoztatjuk olYasóiukat. ~-\. l\:01n.n1en
lú1· tc('hnikai hcúllítúsút, az ültalúuos fejezetek úldol
g-ozÚ:-'Út, a készítn1ények g·yóg·yhatúsúuak összcúllítúsút· 
{•:-; Yalautennyi készít1116.I1y sz.i.iycgszerü útre,~idcúlúsút 

dr. Csipke Zo!túu; a Yé11yn1iutúk gyakorlati i'cldolgo
zi"ú l a 711, íl, H, 7:\, 81, 82, 83, 84, 85, 101, 102, lOH. 104. 105, 
lOti, 107, 108 sz. készitn1ÚH,\'ek kiYételé\·el pedig- dr. 
:.Jón1edy 1111re ,·égezte. 

„..\_ For1nulae Norn1ales l\:onnucntúr.ia rcccpturai. 
i',st>hkiiuy,- is inert a feldolgozott ~r1H szaln·únyos ,~én~„ 

t'elüleli a gyúgyszerészi g·yakorlathan előforduló recep
t-urai problé1núkat. is és éppeu ezért úg·y véljük, hog·y 
1nagyar Yiszouylathan elsc'.í i!~·cn tartahuú és öss?,eúllí 
lúsú k{~zikü11yYiinket oe111t:sak a rel.'epturúuúl dolgozó 
kartúrsaiuk, hane111 launlú if;iúsúgu11k is haszonnal fog
ja tna.icl forgatni. 

~t\ul.iuk. hogy n1i11t rninden úttfirü i11n11kú11ak, úgy 
künyvi111k11ek is lesznek bizonyos fog~·at.ékossúg·ai, de 
abban a ren1é11yhcn hocsútjuk útjúra ezt az í:;dg-Yérig 
!,!.',\"Óg-yszcrész.i szak111uukát, hogy kartúrsaink n1egértés
sel és ug·ya11olyan szeretettel i'ogadjúk, uliut atnilycn 
hiYatúsu11k irúnti szeretettel szePkesz.tettiik azL 

13udapt•st. 1~)40. július haYa. 
A szerzők. 
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I. COl\IPR!illATA. 

'l'abletták. 

G·yógyszerkönyviink lcírúsa szerint: „Szernesézett 
vagy kristúlyos száraz anyagból sajtolt (co11111ri1núlt) 
kis korongok; alsó és felső feliilctiik kissé do1nború. 
Nagysúgnkat és súlyukat az adagolt hatóauyag u1euy-
11~·iségl' szabja 1neg. \"ízzel rúzogatva könnren szét
<'suek. 

ICötöszeriil, ha szükséges, híg cukor - gelatina -
vag·y uralnnézgaoldatot, d11zz;asztúszeriil ke1néuyítőport, 
H sajtolús 1neg·könuyítése t'.éljúhól pedig· 211 /0 taleu1nport 
(\·-J) vag)- aetherben oldoll parafi'iuo!a;iat vagy eaeao
vajat haszuúlhatsz." 

1\ gyóg·yszerkönyvi rövid !eírús esak irúuyt ad e 
készílruényesovort előúllítúsúra üs utal egy igen túg 
hatúrok között 1nozgó ....-izsgúlati inóclra a készít1uényck 
:-:zétesését illctiíleg- s az elkészítési iuódokat csak cgy
néhúuy hiYatalos tahlettúuúl. közli ..... :\nuak azonban, aki 
f' kl·szítrnények előúllítúsóYal óhajt foglalkozni, ezeken 
111essze túhneuöcu kell foglalkoznia elméleti és gyakor
lati úton a tablctlúk előúllítúsúYtd. 

::\[iuclcu, előttünk isrncretlcn összetétclü por yag-y 
porke,·crék tahlettúzúsa egy-cg)- kUlöu tanuln1ún~-. ahol 
a g·)·ógyszerészuck rnérlcgclnic kell lcgclöször az össze
kcYert. anyagok fizikai és főleg· ké1niai halús{it- és ha 
a vor Yagy porkeYerék n1i11dt'll toYúhhi HHniipuláció 
Hélkiil 11eI11 préselhető (laz;a. Yag·)· tapatló, eset.lcg· nccl
Ycscdö), úgy is1ncruie kell a;i;nkat a ható.szerre és a szer
Yt'ZL'lrc ul'z\·c kü?,örnhös i.111yagokat. a1nelyck felhasz11á
lúsúYal az cn1\ített: hihúk kikliszii\Jiilhetők. 

fgy értheti\. hogy az elkl·:-;zító talúlékon~·súga, Lu
Ycneiúzn:-; Yol ta t alúu eg)·etleu g)·óg·y:-;r.eresoport elké
szí tésl>Hól ~crn :-;zUksCg-e~ a11u)·irn. 111iut éppen a tuhlct
t.úk elöúllítúsúuúl. l)c chhlí\ az i:-' kiiYetkezik, hogy a kö
zölt eliiírúsok ponto:-; het;1rtú:-;a, a felhasznúlt an;<.:ugok 



tisr.tasúga, előírt ininősége, kiszárítúsa, szitálása, ol
dása, eltartása reudkíviH foutos tényező és a készítn1Ú·· 
n:i;ek sikertelenségének a legtöbb oka az e téren elköve
tett gondallansúg vagy voutatlausúg következ1uéuye. 

.A„ tabletták történetét illetőleg csak röviden közlörn, 
hogy feltalúló.iuk, illetőleg· előúllítójuk egy 11é111et szúr
n1azúsú tauúr volt: Prof. Rosenthal (1872). 

.:\ tahlcttúk előúllításúra a következő készülékeket 
szerezzük be: 

1. 1'alJlefia-fJl;J)cl. Ezek között a legeg)-·szerühb a 
Lieban-féle kézi sajtólóg·ép, an1clynél a sajtolócrőt eg")-· 
ernelőrúcl seg·ítségével létesítjük. }lozzú néu1ileg ha
sonló az ú. u. kalapácsos sa,itológép. Ennél az auyag 
összesajlolúsút a fé1nl'orn1úk közt azáltal létesíl,iiik, 
bog~- a készülékhez tncllékelt. fakala11úccsal a fel:;ö ina}
ricúra üt:iiuk. :il1iudkét készülék egyszerü szerkezete es 
olesó úra rnellett azért is elterjedt, n1ert a legtöhh vor
keverék vagy eg·yszerü 1)01' ezekkel közYetlcniil eg-yeu
k{>nf' ki11réselhctő. }Iútrúuynk t'őleg az elkészít.é::; lassú 
Ynltúhau úll; daeúra eI11H~k. igeu elterjedtek ... A. tahlettú
zús fenti késziil(•kekkcl úg:.: történik, hogy a szitált (\T) 
por yag,\· porkevcrékhez 1011/u kiszúrított a111ylu1n sola
nit és 2'1/0 taleu1n~vort keverünk, kúrl;.-alapo!l kellö 
1netJI1,\·is6gre elosztjuk és a porokat eg·:-·p11ké11t s:.dtol
juk ki. :\ késziilékek prl•selő betétjei (1uatrieúk) kiilön
félP 11ag·ysúg·ha11 kaphatók, n1nel;i;ek útu1l•rő.ic inillitné
terPkhP11 Ya1111ak 1negat!Ya s úg)-· do111liorú, nli11t lapos 
feliilettel is kaphatók. 

lia nagYohh znennviségü tah!ettút gyorsau óhajtunk 
cliíúllítani, ·úgy eélui1krcl (•sak a nagyteljesít1nényií. 
ú. n. iizenli a1.1ton1atikus g·épek felelnek 1neg. Ezek leírú
sút 111ellözü1u, 1nert az e!őúllító eégek részletes leírúst 
adnak ininden géphez. Öril1111nel úl!apithat.iuk rneg, hog:-~ 
hazai grúrtn1úu:-·aiuk e lckiidctheu ol:-·au kiY{~lóak, 
hogy a külföldi árukkal rnéltú11 versen:-·ezhetnek. Orúu
kéuti teljesítn1ényeik ké?,i vagy yjJJan;i;erö rneghajtás~ 
núl 1000-8000 lahlella. 

Búrrnil~-en gépet is szerezzünk be, !eg-:i.·iink t'igyele1n-
111el a ldiYetkezökre: 

a) G·épiinket. csak vilúgos, porn1e11tes, egycnlö hő~ 
n1érsékleti.í, füthetö helyisl•g-heu úllítsuk fel, lehetőség 
szPrint szilúrd, jól hozzút'(•rhetö aszt11lou. (}Öziikkel telí
tett, vag·y nedYes helyen a gép alkatrészei rozstlúsoduak 
és a préselendő por is nedvessl•gct szíy és íg)-· vúlto~ 
zús t sze11 \·ed. 

b) I-Iaszuúlat előtt és utún a gépet puha, szúraz 
törlővel tisztítsuk le és savn1eutes varal't'inola.i.ial ken-
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jük he vékonyan. Ez a rozsdúsodást akadúiyozza tneg
.::\. vréselökhöz e:;etleg hozzútapadt por1.u1yagot oldjuk 
le vízzel, híg alkohollal, esetleg kis radarahkúval túvo~ 
lítsnk azt el, ruert. az aeél- vagy vaskaparók a rínoinan 
csiszolt. préselőket nu.~gkarcoljúk! 

e) Gé11ünk préselöit használat ulú11 - kellően rncg
tisztítva a reájuk tapadt portól és olajtól - kis búdog
tartóbau savineutes paraft'inolajhan tartsuk eL „:\. gépet 
Billroth-hatiszthól készült. takarÓYal Yéd.iiik és a gé1l 
n1iuc.len szétszedhető alkatrészét a hozzúvaló szerszú
n1okkal együtt külön fiókhau yagy dobozhau tartsuk cl. 

... !\. tovúhbi felszereléshez tartoznak: 
2. Porccllán-n1ozsorak a grauulúlúshoz (belsö felü-

1etiik n1úzas leg·yeu. hog-:.· a porok hozzú ue tapacl:ia
nak!). 1\ keverő tel.ieseu porcel!únbó! .legyen! Ezekhöl 
a n1ozsarakhól leg-alúbh két darabot. csak a tablettúk 
készítésére tartsunk fel és azok1Ja11 1nús anyagot ne ké
szítsüuk. 

8. Euy darab 80f1 kc111. lirlorlaln11í Erl<'nn1e!J<'I" 
duu6s-ii1.:eulo111lJik, (vizes gTautilúló oldatok készítésé
hez) é.s egv darab. ;)00 kc~n1. ürtartalinú Erleurneyer 
ÜYeg·lo111bik·, an1ely11l'k nyílúsút. parafadugó zúr.ia el, 
a1nei")-·be11 J;'i-;'i(l cn1. hosszú iiyeg-csö\·et. helyeztünk el. 
Ez n1i11t visszafolyó híitő szerepel szeszes granuláló ol~ 
datok n1clep:ítés(•11él. kizúr.ia a szeszes oldat ineggyulú
sút, illetYe elpúrn!g-úsút. 

J. (;{jzj'iird6 a g·r;inulúló fol:-·adék l'eloldúsúra. Le
írúsút lúsd Tnfusa-DP<:<H·ta fe:iPzethen. 

;j. (ira1111lál6 s.zilák: (l\~. t'íuo1nsúg·ú. 0.7;'i 111111. szúl
kiizzell. eg,\· darab ónozott \'én1szúlakka\ t'.~s eg-y darab 
(I\'"-es) erősszöYi'síi sz(írszita )Jatr. salic:-·I. szitúlúsúhoz. 

fi. 1'dleák vékony fáhól vag·y 1iapírlen1czliől (leg
alkaln1nsahh Hll~ref: :!{) X i!O l'Ill., 4 CUl. 111agas Jll'I'l'UlIUCl) 
a grauulúlt porok kiszúrítúsúhoz. Ezeket. heliil cerat
llHJIÍITal hélel.iük ki, an1elyekhe1, a grnuulált au~·ag 
ncn1 tapad. 

7. Lapos sz6recselek (lcgalúhh két darab) a. gép tis?,
títúsúhoz. 

.. A„ „Szabván~·os vényn1inták"~ban eltíírt con1prin1atu1nok 
alkotórészeinek és g'l'anuláló oldataitúlk helyes 

előkészítése. 

· J\fielőtt kl•szít111én")--eink helyes elöúllítúsúhoz kez
denö11k, l'lt•11gedhctetlt~1lii! sziiksl~ges azok előkészítése. 
Ezeket a teeudöket a kü\·etkezőkbeu foglalhatjuk össze: 
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1. 1\. felhaszuálaudó gyóg·yszeres port vagy por
keveréket külön-külön szitáljuk út (\í) és külön-külön 
szárítsuk ki 30"-ou, vagy calciurn oxydos exsiccatorban 
24 órán út. Különösen fontos ez hygroscopos anyagok
nál (hrú1nsók, calc. acetylosalicylic. stb.). 

Az így nyert száraz anyagból 1nérjük le az előírt 
súlyt és az összekeverést ezután vég;ezzük. 

· 2. ~röltö-, duzzasztó- és csúsztatóanyagkéut haszná
latos sacchar. lactis, cacao pulvis, talcu1n, arnylu1n s~
lani, esokoládéport szintén a fenti n1ódon szitúlva. k1-
szárítvu tartsuk készletben. jólzúró, bccsiszolt, i.iYef:F
llugús üvcg·ben. Tgy ezeket csak egy ízhcu kell k1-
szúrí ta ll i. 

H. Zsírosító anyag·ként használatos stearint, huty~·· 
<~acaót incgrcszelvc tartsuk készlcthcn jólzúró. hccs1-
szo1t üvegdugós üvegben. 

4. 1\:ötöanyag·ként használatos gu1n1ni arahicu1n ol
dat a Ph. }{g. I\T. szerint készüljön és er;jedö, hornlott 
késiítn1óny ne lcg·~·eu. 

Granuláló oldatok elkészítése. 

S'olufio od yru11ulotion<'1n l. 
l\Iut'ilag·o g-u1111ui arabiei 
..-\qu. destillata 
Spir. vi11i 9(i0/o 

·10 '" 
tiO g 
40 g 

~\í', alkotúrészck a n1eg;adott sorrenclb1~u kcYcre1Hlök. 
..:\ szesz hozzúadúsakor elöúllott t'ehér csapadék erl·I~·es 
rúzússal old1tl.lia nH:gy. 1\z oldatot !'Plfözui uen1 szabad. 
Jllt)rl a g:n11n11i 11rubit'111n oldal tap1.Hlúkl~IH~ssl•gét 111agas 
hőfokon elYeszíti. 

.S'olulio ad r1ra11ulufio1H'JJ1 II. 
Sleari11 
Spir. viui 9Gf1/o 

Gőzl'ürdőn inelcgítve oldandó visszafolyó hütöcső 
alkalu1azúsa n1ellett cea (i5 c~-011. Fcloldús után adandó 
l!ozzÚ (j;j (~·'' -l'H feln1eleg;ített olclc.1t, 1nclv 40 gr. n1neiJag;o 
g-u11Hni arahieihöl és liÜ g·r. dest. vízből úll. Grauulúlús 
(·61.iúra eca. (i;} cc -os oldat hasznúlható. 

Solufio ud f!J'a1111lutio11cn1 Ill. 
Stcariu 
~-\ethe1· depuratus 

0.9 g 
10.0 g· 

1-IidPg'l'll oldandó és haszuúlandó a slcarin tökéletes 
l'eloltlódúsa után. 
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Solufio ad granula.tioucnz 1rr. 
J\.íucilago gummi arab. 
Aqua destillata 
Spiritus vini 96°/o 

10 g 
2 g 
2 g· 

Hideg oldással készül;iön a felírt sorrendben. 

Solutio ad uranulat,ioneni T7·• 

Mucilago gummi arabici 2.0 g 
Aqua destillata 3.0 g· 
Butyru1n cacao 0.32 g 
Spiritus vini 96°/o 2.0 g 

Gözfi.irdőn oldandó visszafolyó hűtöcső alkalmazása 
mellett a butyrmn cacao az alcoholban cca. 40 C'-on. 
~elo!dás u!án adand§ hozzá a mucilago gu1umi arab. 
CS VlZ 40 Ü ·ra me!egitctt oldata. J Ól felrázva alkalma· 
zandó a 40 C' -os egyesített oldat. 

Solutio ad rrranulationeJn JTJ. 
Stearin 
Aether dep. 

Hidegen oldandó és használandó a 
feloldódása után. 

Solutio ad grauulationeni VII . 

2 g 
10 g 

stearin tökéletes 

Steariu 0.5 g 
Spiri tus viui 96°/o 15.0 g 
Sy:rup. simpl. 4.0 g 

A stearin gőzfürdön oldandó a szeszbeu cca. 
65 0°-011 visszafolyó híítöcsö alkalmazása 111ellett. Az 
oldathoz utólag adandó 65 C'-ra melegített syrup. Jól 
fell'ÚZYll a 65 Ü0 ~0s oldat használandó. • 

A granul:ilás művelete. 

Granulúlni (sze1ncsésíteui) csak azokat a porokat 
vagy porkeverékeket szükséges, amelyek n1indeu előze~ 
te? n1anipuláció nélkül - tapadó, Yagy laza voltuk 
1111att ,-;- közvetlenül auto1natikus gépeken nen1 pré
selhetoek. 

~,\_ granulúlúst a 1nár leírt tnázas porcellánn1ozsár
ban végezzi.ik oly 1nóc.1on, hogy a gondosan átszitált 
porra az előírt hőfokú granuláló oldatot apránként 
adva, azt erélyes elkeveréssel átnedvesítji.ik. Ezt mind
addig kell folytatnunk, n1íg a porkeverék annyira át-
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nec~vescdik, hogy a I\T-es szitán tapadás nélkül át
gyurható. 

T-"i[Jyá.zal.' ... .\ 1negadott 1nennyiségü nedvesítő olda
tot tehát egyszerre a porra önteni nem szabad! ... '1..z elő
írt oldat 111ennyiségc csak hozzávetőleges és egyugyau
azo,n, dc különböző gyúrttnúnyú szereknél inás és inús. 
Ezert mindig csak a fent leírt n1ódon uedvesítsünk! 
„A„z áttört graunlútnn1okat szobahőlokon s.:záritsuk 1neq 
a l~írt. szúrítótfdcákon, ap1clyckbeu az egyenletesen kl
ter1tett granulak vastagsaga a 10 1nm-t ne haladja 1neg. 
Ilyen '.'."astagsúgú réteg rncllett szobahöfokou (cca. 
22-24 e-) a tökéletes szúradfts 12---24 óráig tart. .... 4.z elő
iraf'okJ~,rí,l közül,~ sú~;i1ir1 szárítsunk! 1\ szárítúst csak 
szohahotokou vegezznk: tnagasabb höt'ok sok anva,„nak 
houllúsú t idézheti elő. - · "' 

SC?k s.i.kerteleuségnek oka a 1nég ld~sé 11yírkos por. 
d<j ·JIU'!I lul~hnsk a. túlszáritás, ronikor az a11.11rrt1 dilalHí
lr!d·1·a. JJOrz1k es ragad (főleg ehininsók. azophen c~orl'. 
~~1tr.) .. ~\ kcllőeB kiszáradt anyagot isrnét a I'i.T-cs szitún 
<1.~s":1tal.1uk ~li:irzsölés uélkii}, nehogy grallulúink össze
tor,Jenek s <d,keveryP az clóírt an1ylu1n és taleurn por
ral (c>zt. \cgeel.-.zerubheu kúrtyúval véo·ezhct jiik) össz-
sül:,1út len1ér.iiik. "' · 

.:\ ,talúlt súly elosztva a in·éselcndö ('.OIIlPrirnatúk 
111e11Ity1;.;ég(•vel ad;ia egy eon1prin1ata útlagsúlyát. 

.:\.nt~nnatik:1s gépcknl•l ezl a súlyt a graunlúlt 
anyagho_l lt'rner_,-c,. Letöltjük gériünk próselönyílúsúha 
s ~1z also nyo1nopre~t. addig siilyesz.tjiik vagy Pn1Pljük. 
u11g az <niyag a 11yilast pool.osau hl'1.iHLi. 

Ezutún a i'Plső uyon1óprés siilyeszt.{~sl'Yel vagv t~Jllt'
ll,sé,·c] a uyo1núst Hllnyira szuhúlyoz.zuk, hog-\· az'ailva 0 • 

íiil~~l~·~csL'll sí1na fcliiletíi. szilúrd cotn1irinu~t;u111nú Sa;~ 
t.olodJek. 

]~(,sz.ít.és küzlH~Il az. átlagsúly úllaudúan ellenőrí
z:endo. 11\l.'l't. autontal.ikns gé1H~knél előfordulliat. 11 pré
se!ök (főleg az. alsó!J Illl'glazulúsa, a111ely a h'gtöbb cscl
bcn a he!ytt1 IL•u ö;.;szeszt>reléshől Prcd! (...:\. csa\"<ll'Okat 
1u~1ll Pl{,gg-6 t>rlísPn sz.oritotl.uk 111Pg vagy a 11r(1st•lö uiu
eseu .a pontos helyéu.) ..:-\. présclésre has1,uúlt uyon1ópré
sek tcluletL' lapos Yagy do1nhorú. ...:-\. haszHúlatban a 
don1horú prések jobban elterjedtek és előiratunkhan is 
Pzck Ytttntak felvl1vc. Se1nrui akad{tlya si11<'se11 az.ouhan 
a1~,1~al~. hogy hárki la1Jo~ 11yo111úprést llasznúl.iou . ..:-\z így 
eloaJlitott lapos alakú tablettúk rüvidebb rio\úbau el
l'éruek. de :-;ajtolúsuk llt'hezebh, 1nint a do1nború nla
kúaké. 
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A készít1nény vizsgálata. 

1. 35 0°-ú vízben rázogatva maximálisan egy óra 
alatt szétessék, vagy feloldódjék. 

2. __ A..z átlagsúly maximális eltérése (30 daraöot véve 
alapul): 

0,25 gr. súlyig 
0.25-0.50 gr. súlyig 
0.50 gr. súlyon felüli 

+ 
+ 

10°/o 
8°/o 
5°/o lehet. 

3 . .t\ hatóanyag maxi1nális eltérése + 5n/o lehet. 
4. A készítmények teljesen ép és sírna felületűek, 

szárazak legyenek. 10-15 darabjuk összetett tenyér kö
zött erősen összerázva is épek rnaradjanak. 

A vény1nintákban előírt con1prirnatu1nok elöiratai 
:itlag 1000 darabra vonatkoztatva. 

_:\.. szabványos vény1ninták alábbi részletes leírása 
során - célszeriíség és egyöntotüség kedvéért - azokat 
átlagosnu 1000 darabra vo11atkozt.atva talúlja 1ncg az 
olvasó; íg~· ugyanis a készít1nények kisehb 1nennyiség
bcn való clőúllítúsúuúl az alkotórészek, grauláló olda
tok stb. küuuye11 úttckiuthetőek . 
. :iliiután a szc1ncsésítctt (granulúlt.) auyag tökéletes 
kiszúrítúsa igen fontos kü\·ctchnéuy, így az egyes ké
szítményeknél közölve van a helyesen kiszúrított szem
csés anyag· súl~"<l, egy con1prirnatuu1 úllagsúlya és a 
pTésclő útnióröje 1nilliinéterckbe11. 

A gra1111lálúsra hasz.núlt oldatok n1cunyiségc és 
arúuya az alúbbi leírúsokhau sok e:->et.hen nen1 fedi 1.el· 
;iescu a 11orn1álís vé11y1niutúkbau előírt .. közelítőleges" 
előírást. Ennek oka ahh1111 Tejlik. hogy egyrész.t n1iut 
u1úr ernlített.ük, a különböző vegyigyúrak ter1nékei egy 
és ugyanazon gyógyszcrekuél 1nás és 1nús grannlálást 
kívánnak n1eg, n1úsrész.t 1000 darab co1npri1natnn1 nccl
vesítésórc iiontosabb kiszúu1ít.ús adható n1cg, nlint 
10--20 eon1pri1natumra. 

rpölJb kész.Ítn1énynél ugyal\CZ ÚlJ a ta}CUlll JlOr 
ineun:riségérc vonatkozólag· is. „-\ Cornvr. spasn1olyti
cánál pl. a tulcu1n HCH1csak 111iut csúszíaióa1ryag szere-
11c1. ha11e111 1niut elsőrangú sz.úrítószcr is. arnely - ta
pasztalat. szerint -- !'outos ennek a kész.ít.rnéuynek 
hosszabb tárolúsánúl. Ha az.onbau kevesebb (100-200 
darab) co1npri1natát kész.ít.üuk belőle, a1nely uéhúny hét 
alatt elfogy, úgy a talcu111 rneun:riségét ,1-5°10-ra csök-
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kenthetjük 
a hiányzó 
tolhatjuk. 

a granulált anyag súlyáhez viszonyítva és 
súl:rmennyiséget amy1u111 solanival pó-

19. Compr. aeisal g. 0.5. 

Rp. Acidi aeetylosa!ieylici 
gra:nuna.ta qidnque (g 5.0) 
Am:rli solani 
fJranona se11iis ( g 0.5) 
Talci V eneti 
centigra.rnniala quinque (fi 0.05) 
:M. f. eomprimata No. X. 
D. a.d sca tulam vel phiolam. 
S. 0.5 gr-os aeisal tabletták. 

J(észítése: 

Acid. acetylosalieylie. (V) 
Amylum solani iVI) 
Talcum venet. (VI) 

500.0 g 
50.0 g 
5.0 g 

A tökéletesen elkevert por granulálás nélkül pré
selhető 13 mm-es domború vagy sírna uyou1óval. Prése
lésére közepes nyomást alkalmazunk. 

Tulajdonságai: Színe hófehér, egy darab átlagsúlya 
0.555 g. 

Kiszolgáltatása (expedíció): Jól záró papírdoboz
ban, ceratzacskóban, esetleg üvegfiolában, hosszabb 
ideig· változás nélkül eltartható száraz, közepes hömér
sékletíi helyen. 

Gyó[Jyhatcísa: il'lint salicylsavkészít1nény az aethlo
logiás Iázcsökkeutök csoportjába. tartozik, azaz össze
tételénél fogva alkalmas arra, hog:r a szervezetbe került 
és a láz kiváltására alkalmas fertőzöcsírákat elpusz
títsa. A salicylsav erős protoplasma-1néreg. Lázcsök
kentő hatását fokozza a. hőszabályozó centrumra gyako
rolt bódító hatása és a fizikális hőleadást elősegítő tu
lajdonsága (bőrizzadás, bőrerek tágulása). 

_i\z acidum acctylosalicylicumnak ezenkívül a fáj
dalomérző központra gyakorolt hatása is fokozottabban 
jelentkezik a natr. salicylicumnál, mert lipotrop tulaj
donságánál fogva nagyobb behatoló képessége van az 
agysejtekbe. Vízben viszont rosszul oldódik s ezért a 
gyorurot kevésbbé izgatja, a bélben csak részben 
bomlik el. 
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l1. fenti értékes tulajdouságai teszik annyira ked
velt gyógyszerré 1uiudcnféle hüléses rnegbetegedésnél, 
Yagy fájdalon1n1al járó n1ás tcrmészetií fol:ran1atoknál 
(1nigrac11, neuralgia stb.). 

* 
20. Compr. aeisal g. 1.0. 

Rp. Acidi acetylosalic:rlici 
gra.111-rnata. decen1 (g 10.0) 
... <\.n1yli solani 
r11Yn11rna u·nuJn (rJ 1.0) 
Talci V eneti 
centiarn1nn1ata. decern ( rt 0.10) 
J\L f. con1prin1ata No. X. 
D. ad scatu1an1 vel J')hiolan1. 
S. 1 gr~os acisal tabletták. 

l(észítése: 
Aeid. aeet,-losalieylic. (V) 
Amylum solani (VI.) 
Talcu111 vcnet. (\rl) 

1000.0 g 
100.0 g 
10.0 g 

Nyo1nóprés clon1horú vagy lapos 16 n1n1-es. To\áll
biakat lúsd a 19 szán1ú Con1pr. acisal g 0.5-nál! 

* 
21. Con1pr. all~'lbarbatnidi. 

Bp .... '1..ci<li allylisopropylbarbiturici 
ccntigrrnnnlafa quadraginfn. (fi O.J.0) 
1\n1idazopheni 
rJJY01una u111on ef sen1is (fi 1.5) 
:\1nyli solani 
cC'ntiarron111ata. ·vininii (fi 0.20) 
Solntionis ad granulationern No. II. 
circn centir11-ron-tnnfa frioinfa quinque (g 0.35) 
Post granulationen1 adcle 
Talci \T eneti 
cenfi-rJran1n1ata quaftuor (fi 0.0,f) 
-:1I. f. comprimata No. X. 
J). ad scatulam vel phiolam. 
S. Fá.idalon1 esetén naponta legfeljebb 3 darabot:. 

]{észífése: 
Aeid. allylisopropylbarb. (V) 
~.\.n1idazophen (\T) 
~c\.mylnm soluni (\TI) 

40.0 g 
150.0 g 
200.0 g 
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_:\. gondosan elkevert port át.nedvesítji.ik: 
Stearin 1.25 g 
96°/n alcohol 10.0 g 
J\[ucilago gun1n1i ar. 10.0 g 
Aqu. dest. 15.0 g 

gőzfürdőn feloldott s kb. 65' -ra lehűtött oldattal. A ned
ves port szitáljuk (I\T) s megszárítva ( a száraz granu
lák súlya 3!!4 g·) elkeyerjük Talcum venet. (V) 4.0 g-al 
és ,J;;:özepes nyomással préseljiil;;: 9 mm-es tlo1nború nyo
moval. 

1'ula.jdonsá_qai: Fchérszínű, fénylő felületű készít
mény. 1 drb. átlagsúlya 0.398 g. 

Kfszol.gáltafása (cxpecrició): Eltartása célszerű bar
naszínü iivegfiolákban, mert az anúdazophen fény és 
hő hatására sárgásan elszinezödik. 

GyórJYhalása: 1 tabletta tartalmaz 0.04 g· allyliso
propylbarbitursavat és 0.15 g amidazophent. A barbitur
savs.zá:rmazékok a1nidazophenes kombinúciói kitünő 
fá:idalomcsillapítóknak bizonyultak (synergismus). .:\.z 
allylisopropylbarbitursav kb. ±-szerte erősebb hatású, 
mint az at~idun1 diaethylbarhitur~av, mert nehezebben 
esik szét a szervezetben .... .\. Comprimata allylbarban1i<li 
kifejezetten fájdalon1esil1apító szer, cle H--4 darab egy
szerre (este) altató hatású, míg a tabletta fele - napon
ta többször - sedativ (nyugtató) hatúsú. , 
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* 22. Cornpr. an1idazopheni 0.10. 
Rp .. A.1nidazopheni 

.r1ra1nnuria duo (.r1 2.0) 
Sacchari lactis 
ora1nnraia duo ([J 2.0) 
.A.niyli solani 
ccenf igrronn1n.fa quadrngintn ( !I 0.-10) 
Solutionis ad granulationem No. II. 
circa centif1ratnn1afn quinqzucginta (g 0.50) 
Post grauulatione111 adde 
~ralei \""' cueti 
('f?11ti[!ran1n1ala octo ([J 0.08) 
nr. f. eo1uvri1nata No. XX. 
D. ud scatularu vcl phio1an1. 
S. Na11onta 3-szor 1-2 darabot. 

J(észítése: 
Arnidazophen (Y) 
Saccharum lactis (Y) 
~.\.u1ylun1 solani C\'I) 

100.0 g 
100.0 g 
20.0 g 

'I 

1\.. gondosan elkevert iJort 
Stearin 
H6°/n alcohol 
lliucil. gun11ni arab. 
Aqu. dest. 

átuedvesítjük: 
0.83 g 
7.0 g 
7.0 g 

10.0 g 

gőzfürdőn feloldott s kb. 65'-ra lehütött oldattal. A 
nedves port átszitáljuk (I\7) és megszárít,~a (a száraz 
granu1ák súlya 226 g) elkeverjük: Talcurn venetum (VI) 
4.0 g-al és közepes nyomással 7 mrn-es don1ború nyomó
va l préseljük. 

Tula.jdo·nsága.i: Fehérszínü, fénylő f eliiletű készít
n1ény. 1 db átlagsúlya 0.22H g. 

J{iszolt1cil:fatása ( exped ició): Barna.színű üvegfiolá
han, fénytől és hőtől óva. 

G JJÓf//Jh atcisa: .A„z a1nidazopheu (pheuylditnethyl
ll;\-razolonum a1nidoclimethylicum) a lázesökkentőszerek 
pyrazolon csoportjába tartozik. liázcsökkcutö llatása 
kizúrólag a höközvoutra kifejtett bódí.tó liatúsból ered, 
{1t• a salieylatokhoz hasonlóan a fizikális höszabúlyozást 
(blírizzadás. bőrerek iágítúsa) is befolyúsolja. Bódító 
hatása Pg;i.---éb agyi küzvontokra is kiterjed. Különösen 
a tuoleknlában szereplő diaethyla1ninogyök l'okozza ki
fejezett fájdalorncsil\apftó hatását. 

~-\. gyo1nrot nern izgatja, az azophennél kisebb adag
ban, enyhébben és tartósabban hat. 

Lúzas beteg·eknek (pl. typhusuál). ha a 2 óránként 
inért höu1érséklet 38° felelt vau. 0.10-0.20 g-ot kell adni, 
de előzetesen vízben oldjuk fel. Fájdalon1csillapító 
adagja feluőtteknél 0.3-0.5 g. \ 7annak a1nidazophenre 
érzékeny egyének, akiknél már 111cdiciualis alkalma
zúsnál is n1ellékhatúsok n1utatkozuak, ú. n1.: émelygés, 
étvágytalanság, húnyús, csal{1nkiütés, bőrgyulladás, 
(tlN·matitis). 

23. Con1pr. an1idazopheni o.:~o. 

R.p. -1\niidazopheui 
gra1mnaf'a tria ([! 3.0) 
...:\.1nyli solaui 
cc11tigran1-n1ata friainta (fi 0.30) 
Solutionis ad grauulationcn1 No. II. 
circa. ccnfi.qra-nonata quinquauinln (g 0.50) 
Pest granulntio11e1n adde 
rralci \'eneti 
centir1ra1nn1afa scx (0.06) 
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hl. f. comprimata No. X. 
D. ad scatulan1 vel phiola111. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

J(észítése: 
Amidazopheu (Y) 
Amylum solani (YI) 

300.0 g 
30.0 g 

A gondosan elkevert port átnedvesít.jük: 
Stearin 1.66 g 
96°/o alcohol 14.00 g 
Muci!. gummi arab. 14.00 g 
Aqu. dest. 20.00 g 

gőzfürdö1: felo]d?tt s kb. 65°-ra lehűtött oldattal. A ned
v,es pqrt atsz1talJuk (I'l) s iuegszárítva (a száraz granu
lak s,ulY~. 342 g) elkeyerjük Talcum venetum (VI) 6.0 
g-~l e~ .. kozepes nyon1assal 9 mm-es do111ború nyomóval 
presel3uk. 

Tu.lajdonsáqni: Fehérszínü, fénylő készítmény. 1 dh. 
út.lagsúl:ra 0.B47 g, 

J(iszolnúltatása (ex)Jedíció): Barnaszínü üvegfiolú
ban, fénytől és hőtől óva. 

Gyógyhatása: Lásd a 22. sz. vénynél. 

24. Con1pr. anunonii chlorati. 
R.p . ..:\.n1n1onii chlorati 
ftranuuata vi.oinfi ( fJ 20.0) 
_.\.myli solaui 
r1ranunata duo (fi 2.0) 
i::ralci \T eneti 
ccnfit1ra1nn1ata quadrat1infa quatfuor (o J.41) 
:ilI. f. comprimata No. XX. 
D. ad phiolam. 
S. Navouta 3-szor 1 darabot 1/! t>ohár 

,-ízben oldYa beyeuni. 
J{észítése: 

Ammon. chlorat. (VJ 1000.0 g 
_,_.\rnyluru so}ani (\TI) 100.0 g 
1,alcum venet. (\TI) 22.0 g· 

.i'\_ tökéletesen elkevert por granulálás nélkül pré
selhető 16 ium-es don1ború uyo1nóval. 

T}!la.jdo1_iságqi: Fehérszínü, 1 db átlagsúlya 1.122 g. 
lt.1szolgaltatasa ( c:t·ped íció): EI tartása üven"fíolában 

legcélszerűbb. Hosszabb tárolás e;,eté11 tanúcso~ a fiolá-
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kat parafadug·óval ellátni és lepDTaffJnoz!l_i. nehogy a 
légncdvességtől készítményünk eli'olyosod3ek. · 

Gyóqyhafcisa: Az ammonium chloridot régebben 
0.2-0.4 g-os adagokban ízjavítókkal csak mint köptetőt 
használták. Ujabban nagyobb, navi 8--12 g-os adagokban 
a vér és vizelet savanyítására használják, mert a szerve
zetből a H-1N ion 200~-vel mint carbamid ürül ki s a fel
szabaduló HCl allrnliúkat köt meg. 

Felnőtteknél elősegíti a higanytartalmú. diureti~u~ 
n1ok (N oyurit, Dilurgen, N ovasurol stb.) v1zelethaJto 
hatását. Ebben az esetben az injekció előtt 2 napig 8-10 
g ammon. chloridot kell adni. . 

Erre a célra - miután rontja a gyomrot az alkah
solvens készítménvt célszerü adni. 

~:\vér alkaloti1~us állapotának n1egszüntetésére, gyer-
111ekek11éI görcsökre Yaló hajlan1nál (tetnnia, spa~mo~ 
vhylia) használják. 

* 25/ A. Co111pr. anuuonii chloratí alkalisol ventia. 
Rp . ...:\1nn1onii chlorati 

{!rronn1ata decern (!J 10.0) 
Talei \Teneti 
centigrannnnta quodraainfa quo.fluor (fi 0.41) 
nt r. co1nprin1a.ta No. XX. 
Ohr1nc. cum gnn1rni lacca (sellak) 
D. ad scatulnm vel phiolam. 
S. Naponta 3~szor 1 darabot. 

J{és.zítése: 
.t\n1n1on. chloratun1 (\T) 
Talcum nnet. (VI) 

:-íOO g 
99 {)' 
-- 0 

„A„ gondosan kiszárított _an1mou. chloratnn1<?~. (legcél
·szerühhen calc. oxydos cxstccatorhan) elkever.1uk a. tal
eumn1a.l é~ erős nvornússal sajtoljuk lB rn111-es feltetle
nül don1ború nvo1Üóva1. A.z anvag granulálúsa szükség
telen. Erősen s~ritolt tahlet-túri:i az „alkalisolveus" hcYO
nás rniatt. van siükség, inert a. gyengén sajtolt tahlettúk 
a hevouó folvadék hatására könuyen szébnálluak. _:\ 
~ellakkal hevOnt tahlettúk csak 24 órai kiszúrítús utún 
cxpediúlhatók. . , 

Tula}donsáaai: Sárgásszürke, fénylő, sí1natapintasn 
tabletták. BeYonás nélküli útlagsúlyn: 0.;)22 g, a nyersen 
bevont tnhleU.úké átlagosan 0.715 g (37°/o súlynöYekedés). 

Kiszofi!lúlfa.t"ása (expedíció): Jól záródó papirdohoz~ 
bau, hosszahb tárolús esetén üvcgi'ioláhan. 

Gyó[fyhatása: Lúsd a 24. sz. vényné1. 
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25/B. Cornpr. natrii salicyl. alkalisolventia. 
Rp. Natrii salicylici 

g ra-nnnata decenz. ( g 10.0) 
Natrii hy<lrocarbouici 
cenfigrn1nn1ata viginti (g 0.20) 
Amyli solani 
.<Jra.nintatci duo (g 2.0) 
Solutiouis ad granulationen1 No. \TII. 
ci.rca _qran1.n1ata quaf"tor et 
cenliur(unata octoginta (g 0.80) 
Post granulat.iouem adde. 
'l,alci \Tenet.i 
ceniigra.JnJnata. 'Vi_qinti quinque (fi 0.25). 
J\L f. con11lrin1ata No. XX. 
Obduc. cun1 gum1ni laeca (sellak) 
D. ad scatnla1n Yel phiola111. 
S. N a.ponta 3-szor 1 darabot. 

J(észítése: 
Natr. salieylie. (VI 
Natr. hydroearh. (\T) 
.,'."\.mylun1 solani C\T.I) 

500 g· 
10 g 

100 g 

A gondosan elkeYert. port átuedvesít;iük: 
Steariu (i g 
Hfi0/o alcohol 18!i g 
s~·r. sjn1plex 48 g· 

gőzfíirclön feloldott és eea (iiJ" -ra. 1ehütött oldattal. .A. 
ne~lves vort szörszitún úttürjiik (I\T) s ruegszúrítYa (a 
szaraz g1·aunlák súlya G4ti g) elkeverjük Talcn1n veuet. 
('l.I) 12.~0 g-al ,és erős uyornússal sajtoljuk 13 min-cs 
domborn nyo1noval. ... ;\ sellakkal bevont tabletták csak: 
24 órai szárítás utún expediál.hatók. 

, ,1
1

ula}donscÍ.[Jai: Sárgásszürke, fénylő, sírna tapin
tasu tabletták. Bevonú:" pé_lküli út1agsúlya: 0.fiiJS g, a 
uyerseu bevout tablettake atlagosau 0.9Gl g (37°/o súlv-
növeke<lés). ~ 

J(iszol{flí.lfaldsa (expedíció): Jól zúrócló llU.JlÍrdoboz
hpn vagy zaC'skóbau, hosszabb túrolús esetén üvegfio
Iahan. 

Gyógyhatása.: .A. salieylsavas natriurn az aethlolóo-iás 
hőesökkentök csoportjába tartozik, mert a lázat előidéző 
kórokozókat el11usztít;ia. ~!\. tapasztalat szerint a heveny 
izüleii gyulladások speeifictnna. Tuiús salicylaiok hatúsa 
polyarthriti~nél messze mögötte marad ... A.rníg a folyamat 
heven~-. napi 8-10 g-ot kell adni, a heveny tünetek el-
1uúltúval még ev;y hétig napi 2-H g·-ot. .:\. gyornorban 
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saliev1sav hasad le s gyornorpauas~okat, t~ljes ét~~~gy-· 
talariságot okoz. an1in az ajánlott e~ szokasos natr11;1m, 
hvdrocarbonicu1u egyidejű vagy utolagos all\r:l.rp..azasa 
sem sokat javít s búr esökk~nti a ffYO~?rfaJast, de 
uo·yauakkor fokozza a sósav es pc11s111 h1a.uyt. 
' "' Ezért fontos az alkalisolveus bevonat, amely lde~e
tővé teszi azt, hogy a gyomron változatlanul hala JOU . 

át s a bélből bomlatlanul szh·ódjon fel. 

* 26. Compr. antiasthmatica. 

Rp. Amidazopheni 
[tra-1nJnafn SC~\'; (g 6.0) 
Theophyl!ini 
r1ranuuata. qu(l.ffuor (g 4.0) 
Amyli solani 
fi ra„1nnia. ·unu.·rn et se-nd ~ ( g 1.5) 
Solutionis ad granu1at1onem _No. II. ,., 
circa cenlit1ran1.n1afa. scpfua.ginfa. (fJ 0.10) 
Post graun1atiouem adde 
Talei Veneti 
centiura'lnJnata. 'Viginfi (.rJ _f>.20) 
1ll. f. con1pri-nulla. No. XX. 
D. ad scatulam vel phiolam. 
S. Naponta 13-szor 1 darabot. 

Ilészítése: 
Amidazophen (V) 300.0 g·· 
Theophylliu (V) 200.0 g 
~-\.1nylu1n solan1 7;'>.0 g 

_....\ gondosan elkevert port útncdYesítjiik: 
Steuriu 1.25 g 
HH0 /n alcohol 10.0 g· 
:1Iueil. gnn11ni nrabici 10.0 g 
Aqu. dest. 15.0 g 

gőzfürdőn r~loh~o!.t. és {'.CH (íf1"-ra IcP.~it(~~t ?ll~t~,t~1va1; . ...'."~ 
nedYcs port a t.sz1 tnlJnk (\TI) :~. n1e~sza1 l t' ~~ (.i sz~tr ~z g I a . 
unlúk súlYa: fí82 g) PlkeverJuk 'Ial~11111 'enet. (\ l) 10.0 
g-al és k.ö'l;cpes n~:cn,n~1ssal sajtol;inl~ 1?. 1~111~-e~ do~}l~ 
ború nvon10Yal. Szar1tasra csak szob,tho.~o1 ... ot h.i~zua1 
junk. niert hő-, é::.; .rényh<~tús;·a„az anyag 1~1 ~.11nye;.1.;a!g~11: 

Tulajdon.„·a.ga.1: Fchcrsz1nu, darabou1 ... cnt 0 .. ,9 ... = at 
]ag·súlyú tahletti~k. . . . . . · 

1
. . · · l l _ 

J(iszolqóltatasa (ex}Jed·1c10): Jo~ za~ot o IJdJ)Ut o )OZ 
han, vag;- zacskóban, hosszabb tarola:-. e<..:etén harua 
iiveg·fiolúba11. 
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Gyóa.vhalcísa: ~;\z akaratunktól fiiggetlenül mükö4ö 
·szervek életfunkcióit ú. n. autonon1 idegrendszer tnrtJa 
fenn. Ennek az autono1n idegrendszernek két egy111ással 
ellentétes, de azért cg;i.~üttes működési területe van. Igy 
111. a s:r1npathikus idegek az ereket, vagy a tüdöhólya
gocskákat tágítják; a parasyn1pathikus idegek ezzel 

·szemben ugyanezeket szükítik. Egészséges szervezetben 
a két ideg között egyensúlyi állapot áll fenn s az em
lített szervek mindig a szükségnek n1egfclelően sziikül
nek vagy tágulnak. 

... ;\sthrna alatt ezekben a szervekben valan1ely ok
ból fellépő görcsös állapotot (parasympathikus idcg
Yégck izgalmát) értjük, 

~A..z erek időközönként fellépő görcse rendszerint 
:arteriosclcrotikus alapon áll fenn s az érehneszcsedés 
helye szerint lehet lokalis is, azaz jelentkezhet a szív 
saját ereiben (az ú. u. coronariákban), a1nelyet a~tluua 
cardiale-uak (angina pcctoris-nak) hívunk. Dc Jelent
kezhet n görcs az agy-erekben, a vesében, vagy júrús
közben pl. a 1úbszúrban is stb. 

A tüdöhólyagocskúk görcsét tüdőastlnnúnak (asth-
1na bronchiale Y. asthma ucrvosa) nevezzük. 

A 26. és 27. sziunú készítn1ényck ue1u az ast-lnnatikns 
görcsök. illetYe rohan1 azonnali oldására szolgúluak. (E 
tekintetben lásd az adrenalint, astlnna cigarettát, nitro
gl:rcerint stb.), hauen1 csak újabb roha1nok 111cgelő·i:é
sére, vagy enyhítésére, prOtlh;rl::tktikusan alkal1nazzák. 

.. A. 26 sz. készítn1énybeu csak a Theophyllinnek (a 
Theobromin izon1erje) van antiasthn1atikus, illetve ér
túgító hat.úsa, Iníg az amidazo11hen az arterioscleroti
kusok h:;.-pertoni{1s panaszait (fejfájús) csökkenti. , 

... ~ következő, 27 sz. készítmény a. theoph:rllinen k1-
viil az crél~·esehh görcsoldó atropint és pa.paverint is 
tartalrnazza s ezek cgyütlhatása (synergisn1usa) kiil,ö
nöseu ti.időasthmúnúl hatékonyabbá teszik a 2fi sz.-nnl. 

A pheu:rlaethylharbitursaY és az a1nidazophen itt 
·1s az ideges panaszok enyhítésére szolgálnak. 
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* 27. Co1npr. autiastlunatica cum ntropino. 
Rp. ~.\iropini snlfurici 

n1ill.it1ran11nata. septc1n ([j o.nn;) 
_.\eidi. pheny laet.hylbarhi turici 
ccntit1ra1nnu1tn ocloginta. (fi o.SO) 
Pa1iavcrini. hydrochlorici 
centioranonata octoointn (fi n.80) 

Theophyl!ini 
ttrcontnala duo (g 2.0) 
Ami<lazopheni 
t1ra.1n:rnata quath.tor ( g 4.0) 
Amyli solani 
graninu1. unu1n et sen-iis ( g 1.50) 
Solutionis ad granulationcm No. II. 
círca. centigranl.nlata septuaginta (g 0.70j 
Post granulationem adde 
Talci Veneti 
centigraninzata vigi·nti ( g 0.20) 
M. f. comprimata No. XX . 
D. ad scatulam vel phiolan1. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

J{észílése: 
.A.trovinum sulfu1·icum 
Acid. pheni-laethylbarbituric. 
Papaverin. hi-drochloric. (V) 
'rhcophyllin (V) 
J:\.nlidazopen (V) 
Amylum solani (VI) 

0.35 g 
(V) 40.0 g 

40.0 g 
1110.0 g 
200.0 g 
75.0 g· 

...:-\. leggondosabban elkevert port átuedvesítjük: 
Steariu 1.25 g 
96"/o alcohol 10.0 g 
Mucil. gu1nn1i arabici 10.0 g 
Aq u. dest. 15.0 g 

gözfürdön feloldott s kb. 65°-ra lebiítött oldattal. A ned
ves port átszitáljuk (11{) s megszárítva (a száraz gra
nulúk súlya 4Ci2.0 g) clkcvcr.iük Talcum vcnet. (VI) 10.9 
g-al és közepes nyomással sajtoljuk 13 mrn-cs do1uboru 
nyo111óval. Szárításra csak szobahőfokot használhatunk, 
nicrt hő- és fényhatásra az anyag könnyen sárgul. 

Tulajdonságai: Fehérszínű, darabonként 0.472 g át
lag-::;úlyú tabletták. 

J('iszo~.fJáltatása. (expedíció): Jól záródó dobozban 
vagy zacskóban, hosszabb tárolás esetén barna üveg-
fiolában. 

Gyógyhatása.: Lásd a 26. sz. vénynél. 

* 28. Con1pr. autirachitiea. 
Rp. Con111rimat.orum antirachitic. No. XX"'\T. 

D. ad scatulmn vel phiolam. 
S. N apouta 1 darabot. 
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J{észítése: D-Yitau1int tartal1nazó, egyelőre gyári 
készítmén;\·, amely ultraibolya sug·arakkal besugárzott 
kristályos ergostcrinből készül. 

'l'ula.jdonsáfJa.i: Fehérszíuü, cukorral beYont ~ra
. géek, cca 0.30 g átlagsúlyúak. űvegfiolábau, vagy, szeles
szájú kis üvegben hozzák forgalon1ba, légneclvesseg ellen 
,~at"tatöméssel védik. A csomagolás külső burko.latán 
feltünöen jelezve van a készítő gyár neve és telephelye. 
A készítruéuv neve, hatásfoka (D-vita1nin-tartalma), 
aclagolúsa, aZ engedélyezés száma és a lejúrati idő, an1c
lyen túl kiszolg·áltatni a készítn1éuyt netn szahad. 

J(iszol[Jáltatása (expedíció): Csak bontatlan gyar1 
csomagolásban adható ki. l\_ lejárati időt rui~,iclig, ellen
őrizzük. I-IiiYös helyen tartandó el, mert a hohatasokra 

. a D-vita1nin kissé érzékeny. 

:30 

Gyó[!}}liafdsa: L. 01. autiraehiticun1ot (102 sz.). 

2!). Co1npr. ant:istruniie.n. 

Rp. Kalii jodati 
centi{Jra.rH·n1.uta quJnque ( fJ 0.05) 
Sacchari lactis 
fJr<n1onafa ·VifJinti (u 20.nJ 
~l\.mvli solani 
[Jrn?nn1ata qu.attuor (fi .f.fJ) 
Solulionis granulationc1u i\o. II. 
circa fftn,n11natn quattuor (!/ JJ1) 
Post. grannla.tionern adtlc 
Talci \T eneti 
centi.grnnnnafa qui11qua9in.fa (fi O.:iO) 
1\1. f. comvrirnata No. C. 
D. ad scatulan1 vel phiola1n. 
S. I-Ictcnként 1 darahot. 

J{észítése: 
Kalii jot!ati (VI! 
Sat'char. lactis C'\T) 
~;\,1nylutn solani 

~.\.. lcggondo:-;ahhan clkcYcrt port 
Stearin 
96°/o a.leohol 
1\Incil. gummi arab. 
Aqu. dest. 

0.:10 g 
200.0 g 
·!0.0 g 

ú tnedvcsítjiik: 
1..10 g 

1:?.0 g-
12.0 g; 
lfi.O g· 

gőzfiinlőn feloldott és eca li5° -rn lehűtött oldattal. A ned· 
ves port átszitáljuk (l\7 ) s 1negszárítva (a száraz gra
nulák súlya 250 g) elkeverjük Talcu1n venetu1n ('iTI) il.O 
g-al és közppcs nyo1nással sajtoljuk 9 1nn1~es domború 
nyo1nóva1. 

Tula.}donsrifJai: Febérszínü, darabonként 0.2:l5 g út
lagsftlyú tabletták. 

K'iszolf1áltat<isa (expedíció): Jól záródó dobozban 
vagy Zacskéihan, hosszahh tárolás esetén harna üveg~. 
fiolában. 

GyófJ.11/iatáNn: A pajzs1nirigy (Glandula thyreoiclea) 
túltengését: p;olyYÓnnk (sirnn1a) hiv:iuk. Egye!" vidéken 
a ,„íz és a túplá lék jéidszeg·énysége folytán endemiása.n 
fordnl el6. _.e\ g-olyYa kifejlöclé~e 1ninin1alis jodd:i.l (nap~ 
0.001-0.01 1ng!) TJrophylactiknsan tncg-ali:adúlyozhatéi . 
Ezt: a <·i>lt szolgú]ja a Cornprin1ala untis1rurni('a. Tieg
<·(•lszeriihh a heti adagon! (4-8 éYcsig- 1 1~ tabh•tt{1t, 8-12 
évesig 1 tahlettút) Pg~- késhegynyi ko1ryhasó1·nl ÖRSZP
törni és uag:.-·júhan í részre oszt.-a . .-i1,es oldathan ev(•s 
nlú11 a g;,:er1nekkel uapouta egy-cg:.· adagot. rnegitatni. 

~O. Corupr. azopheni coffeini citrici. 
Rp. Phenyldiinethy1p;\7 l'azoloni f'.oft'cini eitrici 

t1ra111·111af-n dece„n ( fl 10.0) 
... \n1yli solani 
.r1ra111nu1- 1111'/IJn (.q 1.0) 
TalPi \T eneti 
ce11ti[Jra.111nH1.fa dece111 (l! 0.10) 
nr. r. c:o111pri111ata No. XX. 
D. ad S(•atnl~nn .-el 11hiol:nn. 
S. Fc.ifújús e;;;e!ó11 1 darahot. 

T\"és~'Íf(;se: :\ g:.·k.-hP11 hivatalos k{~sz.-itn1{•11y. 
Pheny 1 cliincthyl pyrazo lon. 

<'oi'f. citr. (Vl 
_.._.\1nylun1 solani (\,TI) 
rra1C'Ulll Yenet.. (\Tr) 

:100.0 g 
:J0.0 g 
;'i.0 g 

~\ szúraz por grnnulúlús 11Plkii1 sajtolható. Igen ung·y 
gondot t'nr<líts1111k a phe11yldi1nPthylpyrnzolon c·ofi'cinun1 
citrienn1 teljes kiszúTítúsúra, nrnelret a leghc]ypsehhen 
eale. oxydos C'XSi<·t·atorbnn YégL•zhetiiBk fúnytő1 ÓY<.L 
(.'.'\. kúszít1nény Yilúgossúgon és napfén~·en súrgul.) 

Tuh1Jdousáuai: Feh{~rszíuü, darabonként 0.;l;"i;) g út
lagsúlyú tahlcttúk. l[a tapadós, úgy az a hL~!yielen ki
szúrítúsból ered. 
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]{iszolgdltalása. (expedíció): J'ól záródó dobozban~ 
YUITT"' cerátzacskóbau, hosszabb tál'olás esetén barna 
üvegfiolában. 

Gyógyhatása.: Különösen migraeu-nél igen jó hatú
sú. Az azopheu (pheuyldimethy!pyrazolon) fájdalom
csillapító hatása ugyanis párosul a crJffei.n ag;,...vérér
túgító tulajdonságával. A coffein kis adag·ja tehát meg
szünteti az agyvérszegénységet s így együttesen csök
kentik a kínzó fejfájást. A citromsav a hatást gyor~ítj~ 
n1ert a coffeinbázis jobban oldódik citromsav jelenlé
tében. 

* 31. Compr. Barbamidi. 

Rp. Compr. barbamidi No. X. 
D. ad scatulam vel phiolan1. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

J(észítése: l'\. gyk.-ben hivatalos készít1nény! 
Aeid. diaethylbarbituric. (V) llfi.O g 
Amidazophen (V) 284.0 g 
Amylum solani (VI) 60.0 g 

1\. gondosan elkevert port 
Stearin 
1\fucil. gummi arab. 
Aqu. dest. 
96'/o alcohol 

átnedvesítjük: 
') 0 o· 

16~0 g 
24.0 g 
16.0 g 

gözfürdőn feloldott s cca 65°-ra lehűtött oldattal. A ned
ves nort átszitáljuk (I'l) s meg·szúrítva (a száraz gra
nulák súlya 46í g) elkeverjük Tulcum venetum (VI) 10.0 
g-al és közepes nyomással sajtoljuk. 13 mm-es domború 
uyomóval. 

Tulajdonsdr;ai: Fehérszínü, <larabouk.ént 0.467 g sú
lyú tabletták. Világ·osságon, meleg helyen megsárgul. 

K·iszol[Jáltatdsa ( expecríció): Jól záródó dobozban 
\·agy zacskóban, hosszabb tárolás esetén barnu üveg~ 
fiolában. 

G.11ógyhatása: 29°/o diaeth:rlbarbitursavat és 71°/o ami
dazopheut tartahnaz. Ez a készít1néuy a Bürgi profesz
f;Zor által ajánlott kombináció, mely szerint a két kom
ponens előnyös syuergismusa folytán a diaethylbarbi
tursav altató hatása háttérbe szorul s a keverék fájda
lomcsillapító hatása sokkal fokozottabb mértékben je
lentkezik, mintha a diaethylbarbitursavat és az amida
zo1>heut külön-külön uclnáuk. Ezért alkalmas erélyesebb 
tájda!omcsillapítók, JJL :Morphin stb. helyettesítésére. 
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32. Compr. Barbiletta 0.015. 

Rr>. Acidi phenylaethylbarbituriei 
centigr'crnunata quadra.ginfa qui11quc (a O.J.5) 
Sace.hari lactis 
gra.mmata. quattuor (g 4.0) 
Amyli solani 
graninia. unu-ni et centigraniniata 

quadra.ginte ( g 1.JO) 
Solutiouis ad granulationem No. II. 
circa gra1nnla unton et se-niís ( g 1.50j 
Post granulationem adde 
rralci veneti 
centigra1nJnata. duodecbn ( fJ 0.12) 
J\L f. cornprimata No. XXX. 
D. ad scatulam vel phiolani. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

l{és.zitése: 
Acid. phenylaelhylbarbituric. (VJ 15.0 g 
Saeehar. lactis (\T) 11!3.0 g 
~\rnylu1n solani (\TI) ·Hi.O g 

.• A. gondosan elkevert port ii.tnctlvesítjük: 
Stearin 1.70 g 
91i"io alcohol 14.0 g 
l'..fucil. guru1ni arab. 14.0 g 
Aqu. dest. 20.0 g 

gőzfürdőn feloldott s eca 65'-ra lehűtött oldattal. A ned
ves ,vort~ át~zitáljuk (I\TJ s megszárítva· (a száraz gra
nulak. snl:-;a 20± g) elkeverjük Talcum veuet. (\TI) 4.0 
g-al e~ k6zepes nyomással sajtoljuk 7 mn1-es dornború 
11yomoval. 

Tula.jdonsáf}ni: Fehérszínű, darabonként 0.208 g át
lagsúlyú tabletták. 

Kis.zoladl-lal"ása. (expedició): Jól záródó dobozban 
vagy zacskóha11, hosszabb tárolús esetén üvegfiolában. 

Gyóg11halása: .... ~ pheuylaethylbarhitursav kis meny
uyisége (0.015 g) naponta többször adva, igen jól beyált 
csillapító (sedativun1), bármilyen természetű enyhébb 
lefolyású ideges panaszoknál. Epilepsiáuál is alkaln111z
zák prophyluktikusan. 

* B3. Compr. Barbi! 0.10 

Rp. ~.\cidi phenylaethylbnrbiturici 
urannna 1111lon (g 1/J) 
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Saeehari lactis 
centirrran1niata septua_qinla quinque ({J 0.75) 
_<\.my li solani 
centir1r<un111ata -r1 iginfi (g 0.20) 
Solntionis ad grauulatiouer.n No. II. 
circn r1ra.n1 nur. sen/.is (fi 0.50 ) 
Post granulationem adde 
Talci veueti 
cen.tirrr<nnn1a.ta quinque (.Q 0.05) 
}.L f. comprimata No. X. 
D. ad scatulam vel phiolam. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

Készíf'ése: 
Add. phenylaelhylbarbituric. (V) 100.0 g 
Sacchar. lactis (V) 7ő.O g 
.:\1nyl111u solani (\TI) 20.0 g 

..i:\. gondosan elkevert port útncdvesí.t;iük: 
Stearin 1.70 g 
Hfi0 /11 alcohol 14.0 g 
1\[ueil. gurn1ni arab. 14.0 g 
:\qu. de~t. 20.0 g 

gőzfiirdőn t'eloldott és <.'CH ()5"-ra lehütött oldattal. ... \ ned
ves port ÚÜ:i?.itál:ink (1'l) s n1egszúrítva. (a száraz gra
nulúk súlya 205 g) elkeverjük Ta1rn1n vc11ct. (\TI) 5.0 g
al és köze11e:; 11yo111ú:-:;sal sajtoljuk 7 n1n1-es domború 
nyom óv al. 

Tula.)don1·><ír1ni: Frhérszinü, darahonként 0.210 g út
Jagsúl;.\·ú tahlettúk. 

[{is.zoladltaláso (expedíció): J'ól zúrúdú dohozliau 
va.g,'1-· zacskóban, hosszabb tárolás esetén iivegfiolúhan. 

G;l)Ó!f!J/urfdtur: 0.1-0.2 g~ja 1neghízható hatúsú altató 
(hypuoticun1). Erös izgatottság leküzdésére 0 . .f:. g sziiksé· 
ges. Görcsoldó és húnrúsesillapító hatúsa is van, inert 
az agyalapi vegetatív központokat bódítja. .:\.z altató 
adagot este lel'ekvé:-; előtt kell headui. ~..\.iúnlatos iJ--4 na
ponként 1 11ap szünetet tartani, inert! kiüriilé:.;'e lassú 
(70°/u-a honilatlannl túvozik a szervezetből) és huza1uofi 
hasznúlata folytún 1negvan a knmulúció lehetősége. 
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* :14. Compr. Barbil 0.211. 
Rp . .:\eidi phcuylaethylharbiturici 

r1ran1n1ata duo (u 2.0) 
Saet'hari lactis 
ceutiurannnata scpfuaginla quinque (o 0.75) 

Amyli solani 
centigra.nHnata. i 1 iginti ( g 0.20) 
Soiutiouis ad granu1atioue1n No. 
circa granu11a send.s (g 0.50) 
Post t,TJ.'auulationem adde 
Talci veneti 
cenligrannnata quinque (g 0.05) 
1'L f. comprimata No. X. 
D. ad scatulam vel phiolam. 
S. 3~szor naponta 1 darabot. 

Készítése: 
Acid. pheuylaethylbarbituric. (VJ 
Sacchar. lactis (V) 
Amylum solani (VI) 

II. 

200.0 g 
75.0 g 
20.0 g 

... ~ gondosan elkevert port átnetlvesitjük: 
Stcariu 2.50 g 
91i0/n alcohol 2-1.0 g 
1v1uc~il. g11mn1i arab. 21.0 g 
.;\qu. dest. 30.0 g 

g6zfürdőn feloldott é.s cea (i;)''-ra lc!1i~tött oldatb:~l. ,_<\.. ned
ves port útszit.úl,iuk (I\T) s 1ncgszar1tva ( a szaray. g1:a
nulák :.:úlya 812.0 g) elkeverjük 1..,alcun1 vcnet. CVI) v.9 
g-al és köze11cs nyo111ússal sajtoljuk 9 1n1n-es dornboru 
11von1oóval. ' 

· 1'ula)do11sárrai: Fehérsz.ínü, darahoukúut O.Hl7 g at· 
la 0 ·súlvú tahlettúk. 

"'J(i~~·zol-{fál-tnfása (cxJ)edíció): Jól zúródó dobozban 
vagy zacskóhau, hossr.abh túrolú_s l'sgtén üvegfioláhan. 

Gyór1.1Jflalása: I..;ústl a iliJ. sz venyncl. 

35. Co1npr. Benzolsulfan:1idi. 
R-iL Paraan1inohe11zolsul t'an1 idi 

r1ra1n111a.ta qunfiuor (g ,f/J) 
.:\rnvli ·solani 
ccnfigrn.n1;n1ata octorri11fa ( u 0.§0) 
Solutionis ad gra11ulationen1 No. II. 
irca centiaranunaf'n octouinfa (fi 0.80) 
Post granulationem a.dde 
Talci veneti 
cenfir1rconn1afa. dece111. ( rr 0.10) 
ftI. 1'. co1nvrin1ata No. X. 
D. ad scatulam Yel phiolum. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 
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Készítése: 
Paraaminobenzolsulfamicli 
Amylum solani (VI) 

(VJ 400.0 g 
80.0 g 

á tned vesítfük: _.\. goudosan elkevert port 
Stearin 
96°/o alcohol 

2.iO g 
22.0 g 
Z2.0 g lviucil. gummi arab. 

Aqu. dest. 33.0 g 
gőzfürdől\ fel.al.d?tt és kb. 65'-ra lehűtött oldattal. A ned
ves ,Por~ atsz1t~lJult (r'l) és megszárít>:a (a száraz gra
nulal~ sul~-a 491.0 g) e.lkcverj[ik Talcum venet. (VI) 10.0 
g-al e~ kozepes nyomassa! sajtoljuk 13 mm-es domború 
nyomoval. 

. Tula.j({onsá[!CfJ: ~ehér, ya~y alig h_al>:únysúrgaszínű, 
da1aboukeuit O.vOt g atlagsulyu tablettak 

Kiszoloc!ltat<isa (expedíció): Jól ziiródó dobozban 
vagy z;tcskob<:n, hosszabb tárolás esetén üvcgfiolábau. 

. , G!jOfjYhatasa.:· .... \ p~.ra.~miuobenzolsulfonamid az. 
uto?b_:- c;:~I~ e~r.r~,k leg-k1tuno_J:,b uhe1notherapeutiku1na, 
amel~ 1 ... ulonhozo geuu.rkclto coceusokkal. különösen 
s..,treptoeoccusokk~il sze1nhcu bizonyult igen hatásosnak. 
~~:dekes, hogy n11~ in vitro. alig- hatuak a eoeeusokra, az 
clo _ .sz~rvezetheu. 1gc!1 hat~.konyak, azaz affinitásuk a 
h~kter1urnokhoz 111 Yl,~o erosen meg·növckszik és fokoz~ 
zak a szervezet védekezését. 

.,.. . Alkalrnazá:;a minden septikus folya1natuál javait. 
1-....ez.detbe_n llUffY ad_agokat kell adni, naponta 8 X 2-3 tah
le~b.tt eves utau, JaYulás ~itún elég iJ x 1 tabletta. Fia 
~: o.!1-l~l'IH.tna~zoka.t okoz, s.osavas pepsint célszerü adni. 
kulonosen k1sg·ycrmekek11el. 

I:Iosszahh szedés után szünet tartandó és vérkép
ellenörzés (sulfhaeu.1oglohi11ae1nia) ajúnla tos ! 
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36. Compr. Cacisal. 

Rp. Caleii acetylosalicvliei co1nprin1atn. 0.5 
No. X. . ~ 

D. ad scatnlam vcl pbiolarn 
S. Naponta 8-szor 1 darabot. 

J{észítése: 
Caleiun1 aectylosalicylic:urn (\') 
..'."\znylurn solaui (\') 

A.\ gondosan elkevert port útzsirozzuk 
Stearin 
. .:\.ether depuratns 

500.0 g· 
50.0 g 

11.0 g· 
fl5.0 g 

.,,,...,-:-:-----~ - - -

.Oldatával s a nyirkos port papírlapra kiterítve._szohi:
höfokon állani hag·yjuk az aether tökéletes elparolga
sáig (561 g súlyig). Ekkor.elkeverjük Talcum.venet. (VI) 
22.0 g-al és gyenge n:romassal (magas nyomason a cal~. 
.acetylosa!icylic. bomlik) sajtoljuk 13 mm-es domboru 
nyomával. , 

Tula.jdon.sáqa.i: Fehérszínű, gyengén ecetsav-szagu, 
darabonként o.583 g átlagsúlyú tabletták. Erősen bom
lott, ecet.sav-sz.a,gú készítn1é-ny nem használható. 

J(iszolgáltatása (expedíció): Papírosdobozba:n.• ;'"aITT'" 
zacskóban tartsuk és üvegfiolába csak exped1alaskor 
i.eg-yük. Jól zárt térben gyorsan bomlik. , 

Gyógyhatása.: \Tízben oldódó._ de könnyen po,m~o 
·acetylsalicylsav készít.n1ény (Ca-so). Gyorsan s_z1''"od~k 
fel. Kissé ecetsayszagú. Közelebbi hatásmecban1zmusat 
1úsd a Compr ..... :\.cisal-nú1. 

* 37. Compr. Carbo med . 
Rp. (!nrhonis 1nedicinali!-:i 

r1rrnnniata sex cl 
ceni'if!rnn1·n1ala 'Pi[Jinti quique (a 6.25) 

~:\.u1yli solaní 
[JJ'((1J111Ul· 'UHIUn et 

cenf:ir1rn.1n1nata. riniufi quinquc ( g 1.25) 
Solutiouis ad granulationem No. I . 
circa qran1n1nfa quatluor el 

cciLf'igranunatn quadra..c1intn- ([! .J.JO) 
Post g-rauulationcn1 
nl. f. con1prin1ata No. XX\:--. 
D. ad sat:ula1u. 
S. Naponta H-szor 1-j darabot. 

l{éRzítése: 
;\. t·arho n1edici11alis pulYist előzijleg ,lOQ C'-on sz(1-

1·ítószekrénvhen kiszárítjuk úllaudo suly1g; a szcn 
ugyaui.~ eiyike a 1eghygroskóposabh _an.Yfi;g~knak s 
helytelen eltartúsa folytán - , rosszul z~1rodo llVCJfb~n 
Yagy papírdohozhan - nedvesscget vesz fel a levegobol. 

C~arho med. pulv. (\') 250.0 g• 
~\1n:vlu1n solani (\TI) :'iO.O g 

1.\ gondosan e1keyert port áLuedvesítjiik: 
:llluci1. gun1rni arab. ·")'J 0 °· 
'1t 7S:o~ ,.,.qu. <cs . _ 

9Gn/n alcol1ol 52.0 g 
hideg·en készült oldatúval s átszitálva (l\7

) szúrítjuk 
cca 50 C 0 -on n1indaddig, 1níg· súlya 317.0 gwl'a csökkent, 
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inajd közepes nyo111ússal sajtoljuk lil IU!ll-e:;- domború 
uyomóval. 

· Tu.l.a}d0nságai: Feketeszínü, 0.317 g átlagsúlyú tab
leüták. 

Kiszol.gáltatá.sa (expedíció): Jól zúródó pavirosdo
bozban, vagy üvegfiolúban. 

Gyórruhatcisa: A carbo medicinalis közönséges növé-
1ryi vagy állati szénből készül, amelyet megfelelő eljá
rásokka.l (forró levegő, vizgőz stb.) a]{tivúluak és ad
sorbeáló képességét arra a fokra ernelik, atuit a carho 
n1etlicinalistól megkívánunk. \T alóságos belső desinfi
ciens, mert per os alkalnH1zva mérgeket, baktériumokat. 
toxinokat, gázokat, erjedés folytán keletkező bomlás
termékeket köt meg. 

Bélhe11 az adsorpeió kedvezőtleuebh, 1niut iu vitro. 
rnni érthető is, inert a szé11 af'l'initiisút a ·gyornor
bélhuzamban lévő egyéb anyagok részben kielégítik. 
Ezért kell bőven adni szenet (napi rl-10 g-oO iufectiosus 
g·,\-ornor-hélpanaszoknúl, vagy 1nérgczé~eknél. 

i:\. eon111rirnúlás kény~zcrtneg·oldús, inert az ad.'>Ol'l)lio 
esökkcn, azonhan bőven adva, a hatús tahlct.túnúl sern 
n1aracl <'.l. 

Pangásos g·,\-oruor-hélhurutuúl, fekélynél, felfúvó
dúsoknúl (flatu1cntia) elegendő naponta 3::x:1-2 szem is. 
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* 
38. Cotnpr. Carhopurgans. 
R.p. Pulveris liquiritiae cornp. 

f/ran1.u1ufa a1urlfuordcciu1 ([} 1.J.O) 
Extract:i rhci sicc. 
cenf'i[Jrnntn1afa ocfoginla (!J 0.80) 
Carbonis 1nedieinalis 
grcunn1nfa. aunftuor ( r1 J.O) 
1\.my li solani 
r1rn:n11na.fn t-ria et 

centigra1nn1ata nona[/infa (!/ 3.90) 
Olci u1cnthac 11iperitac 
!fuflns trcs (lll) 
~.\ethcris clevu1·atis 
r11-c1-n1-n1n.ta duo ( {! 2.0) 
Solntiouis acl graunlationcrn No. I. 
circn t1ra„nn1ata dece·n1. (fi 10.0) 
Post granulatio11en1 fiant eo111primata No. XL~ 
D. ad scatulam. 
S. Naponta 3-szor 1-2 darahot. 

J(észítése: 
Pul,is liq11iritiac con1p. (\T) 
Ext. rhei sicc. (V) 
Oarbo med. pulY. (V) 100° -on 

állandó súlyig szárított 
Amylnm solaui (VI) 

gondosan e.lkeveriink: 
Oleum menthae pip. gnttas LXXV 

350.0 g 
20.0 g 

100.0 g 
98.0 g 

és J:\ether derlu.ra.t.us 10.0 g-al 
_..J._,_ porkeveréket {ut,nedvesítjük: 

:llíucil. g·un1mi aTab. 
Aqu. dest. 
96°/o alcohol 

í2.0 g 
108.0 g 

72.0 g· 

hidegen készült oldattal s útszitálva (I\T) szárítjuk 616.0 
g súlyig, majd sajtoljuk erősebb nyomással 13 n11n-es 
do1nhorú nyo1nóvel. 

1'ula.idonsátJni: Fckcteszíníi, O.Glfi g átlagsúlyú tiab
lettúk. 

J{is.zolgáltl/.lása (expedíció): .Jól zúrócló vapírdohoz
hau. 

Gyór1.1Jhotása: I\. carho n1cdici11alisuak a 27 sz. készít 
nlényuól leírt adsorpeió;ia előnyösen púrosnl a. pulv. li
quirit. con1p.-han és az extr. rhei-hen lévő hashajtó ha
tású alkatrészek enyhe laxaus hatásával. A carbo által 
megkötött infectiosus anyagok és eg;yéb bomlástermé
kek enyhe ürüléssel eltávoznak a hélesatornúból. Külö
nösen habitnalis obstipacióuál (idült székrekedésnél), 
ahol a pangás folytún fennálló erjedés, felfúvódás fo
kozza a rossz közérzetet, kitünő bé-lreg-ulatornak bizo
nyult. 

..:-\dagolúsát egyéueuké-nt. kell n1egállavítaui. 

* ll9. Conipr. Cardiotonica. 
R.p. Str~·chuiui n.itrici 

Cf~J1Iit1ranunatn tria ( g O.OB) 
Dig·italis i'ol.ii vulv. 
!/l'COJ1111a untun el senzis ( !/ 1.:"jO) 
Chinini. hydroehlorici 
r1rannua. ututn1, et senzis (g 1.5n) 
I\1nyli solani 
urarnn1a. 1uuon et centiora1nn1ata viginU (tJ 1.20) 
rl'alci veueti 
ccnfit/rf111ouata oclo (g 0.08) 
nI. r. co111prirnata Nó. XXX. 

39 



D. ad scatulam .-el phiolam. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

Készítése: 
Strychninum nitric 
Digitalis fal. üt.rata (V) 
Chinin. hydrochloric. (V) 
Amylum solani (VI) 

1.0 g 
50.0 g 
50.0 g 
40.0 g 

A leggondosabban elkevert port átzsírozzuk: t 
Stearin 
Aether depuratus 

2.82 g 
11.0 g 

oldatával s a nyirkos port papírlapra kiterítYc szohahő
f'okon állani hagyjuk az aether tökéletes elpúrolgúsúig 
(144 g súlyig). Ekkor elkeverjük Talcum yenet. (\TI) 2.85 
g-al és közepes nyomással sajtoljuk 7 m1n-es domború 
nyomoóval. 

Tulajdonsága: Zöldesszürke színű, darabonként- 0.147 
g átlagsú1ytl tabletták. 

J(is.-;;olaáltntása (expedíció): Jól zúródó dohozhan 
\·agy zaeskóhan, túrolús esetén barn.a. iivegfiolúban. Csak 
annyi tahlettát tarts11nk készenlétben, arnel:r röYid idő 
alatt elfogy. u1ert a hosszabb i<leig eltart.ott készít1néuy 
hatásértékéből veszít. 

GHór1yhatása.: ...:.\ digitalis hatású, a hctcg szívmű
ködését szahálvozó szereket cardiotonicumoknak hívjuk. 
Innen a készífménv neve. J:\ dig·italis hatásáról az Inf. 
dig-italis készítn1én~·nél c1nlékczt.iink 1ncg s rún1ntattuuk 
arra, hogy decon1penzúciónúl csak nap;yohh adag·ban 
f'ejt;i ki a hatását és a fenyegetö vc;;:;zélyt esak íg;; tuc!
juk c1húrítani. 1\. Compr. cardiotonica Yiszont a kron1-
kus digitalis kezelés cél:iút. szolgúl;ia és gondos ellen
őrzés n1e11ett: heteken. hóna11okon kere:-ztiil adható ku
muláció ve:;zéli:;e nélkül. 

Különösen ·vezetési zavaroknál (arythrnia perpelna
nál sth.) - a chinin {\s strychnin synergetikus hatású
val eg:i;ütt. - :iól bevált kon1bináció. 
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* 40. Compr. Chinini hydrochlorici 0.50. 
Rp. (!hiuini hydrochlorici 

t1rco11nuJ.fa duo el scrnis ({! 2.5) 
~.\.1nyli :;olani 
centi{lranonala sepluaoinfa quinquc ([f 0.75) 
Solulionis ad granulationetu No. II. 
circa ccnfigrnnnnata sepluor1i11lo duo (g 0.72) 
Post granulationc1n adde 

Talci veneti 
ce11Uaran1·n1at-a ocfo ( g 0.08) 
l\I. f. comprin1ata No. \T, 
D. ad .scatulam vel phiolam. 
D. S. 0.5 g-os chinin. tabletták. 

J(észítése: 
Chinin. hydrochloric. (V) 500.0 g 
Amylum solnai (V) 150.0 g 

„A.. gondosan elkevert port átinedvesítjük: 
Stearin . 5.0 g 
9f-i0/o alcohol 40.0 g 
:Uiucil. gu1nn1i arab. 40.0 g 
„A..qu. dest. 60.0 g· 

gőzfiirdön feloldott és cca ();) 0 -ra lehütött oldattal....:.\. ned
·~:es port út:-zitúl;iuk (I\T) s 111egszúrítva (a szúraz. granu
lák súlya 681.0 g) e1keverjiik Talcun1 venet. C~lI) ~6 g-al 
és közepes nyornússal sajtol;iuk 13 n1m-es don1horu n",\·o
n1óval. 

Tulojdonsá{lai: Fehérszíni.i, darabonként 0.fi9í g át~ 
lagsú1yú tablettúk. 

l{iszolociltatcisa (expedíció): Jól záródó dobozban 
vag\- zacskóhan, hosszahb túrolás esetén üvegfioláhan. 

G-11ór1.11hntása: ... !'.... chinin a n1alúria specifiC'u111a. 1\Iint 
h6csökkcnt6 a7, aethiológiás antipyretiC'11111ok csop9r.t
;iúha tartozik n. acid. accty1osa1.-ot), n1crt e1pnszhtJa 
a lázat okozó baktériumokat (protoplnsma méreg), de 
n1ásrészt csökkenti n sejtek oxydatiY energiáját, tehút 
a h(ítcr1nelé.st is. Influenza, tü<lőp:yu1ladús, k:iiJönöse,n 
torok- ('s 1na11dn1ag·)-·n11ndás (tonsi11itis) el1en ig·en hata
sos és közkcdvcl t szer. 

J{ifc·jezct.t összehúzó hatása van a terhes n1éhrc, a?. 
összehú~ódús nen1 görcsös, hanem physiológiás. Ezért 
alkalrnas a sziilés kozdeté.n a sziilőfú;iások erősítésére 
(óránként. 5-ször 0.3 g-ot). 

l\[aláriáhan a rohan1 előtt 3-6 órával 1.0-1.5 g~ot. 
.:\ lúzmentes időben 2-fl-szor naponta 0.5 g-ot. 

Nagyobb adagok után t'i.ilzügás, szédülés, g·yomor
panaszok, lútási zavarok, kábu1tsúg jelentkezhet. 

* .!J. Compr. Chlorogenii. 
Rp. Chlorogenii 

r1ra.'tnn1ata decern (fi 10.0) 
.r.\n1yli solani 
!lran1n1n ununi ( {J 1.0) 
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Talci veneti 
centigranonata dcceu1. (fi 0.10) 
l\I. f. co1nprin1ata No. X. 
D. ad phiolam. 
S. Kiilsőleg. Fertőtlenítésre. 

1 clrb-ot 1 evőkanál tiszta ecettel 
Yízbeu oldani. 

savanyított 1 liter 

J(észítése: 
Chlorogenii (V) 
Amylum solani (Vl) 
'.l'alcum venetum (Vl) 

1000.0 g 
100.0 g 
10.0 g 

... ~ gondosan elkevert port közepes n:rornússal saj
toljuk 13 mm~es do1nború uyo111óvel. 

Tulajdonságai: Fehérszínü, kissé klórgúzra emlékez
tető szagú, darabonként 1.110 g átlag.súlyú tabletták. 

J(iszolgdlta.tcisa (expedíció): Jól záródó barna iiveg·
fiolábau, 1uelyet célszerü parafadug·óval elzárva le1)araf
fiuozni. (_A. levegőn a tabletta lassan elbornlik és hatás
tal'auná válik.) 

G.IJÓffyhatdsa: } •. eherniai nevén heuzolsulfchloramid
natriurn. Igen jól túrolhaló, stabil, organikus natriurn 
hJ."pochlorit lrészítn1ény, a1nelynek 1 g-ja savanyításkor 
0.~8 g· chlort fejleszt (megfelel kb. 50 g friss chlóros víz
nek). '11eljes és gyors Ucsinficiáló, hatásút csak savanyí
táskor fejti ki. Ezért kell a vizes oldathoz egy kanálnyi 
ecetet is önteni és ez esetben kéz- és seb1nosúshoz azon
nal használható. I1a uern savanyítunk, Ügy csak lass1í.,. 
de egyenletes autise1>tikus oxydúló és sar;iadzást elő
segítő hatást fejt ki (Iil. hintő1iorhan). 

.t\rtahnatlau, de a subli1náttal teljesen egyenértékü 
desiuf'icieus. Ezért rendelte cl a Bclüg·y1uiniszter, 
hog;i." a húbúk suhli1nat llasztilla helyett a Compr. chlo
rogeuii-t tartsák készletben. 

* -12. Con1pr. Codeini 0.02. 
R.p. Codeini hydroehloriei 

ceniit1ra-n1nzata. ·viginfi (fJ 0.20) 
Saechari la<.~tis 
cenlif!rnnunata no11ar1infa (g O.lJO) 
~:\ruy li solani 
centigrammata octortinla (g 0.80) 
Solutionis ad granulationem No .. II. 
circa. centi.<1ranin1ata ·riginti sex (g 0.2fi) 
Post grauulationen1 adde 

Talci Yeneti 
centi.[Jta:n1n1afa t ria ( g 0.03) 
llL f. compri1uata No. X. 
D. ad scatula1n vel phiolam. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

J{és.zitése: 
Codeini hyclrochlor. (V) 
Sacchar. lactis (V) 
Amy!um solnai (Vl) 

'>O o· o· 

9o:o g 
80.0 g 

..:\ leggondosobban elkevert port átned.vesítjük.:. 
Stcarin 3.0 g. 
1\Iucil. gummi arab. 8.0 g 
9G11 /o a1cohol 16.0 g 
Aqu. dest. 20.0 g 

gőzfiirdön feloldott és cca G5°-ra le~ütött oldatti::l. ... ~ ned~
ves port átszitáljuk (I\T) s n.1egszar1tva (a szaraz gra~ 
uulák súlya 199 g) elkeverjük rralcum veuet. (\.T) a„o g-aI 
és közepes nyornússal sajtoljuk í rum-cs do1noru uyo~ 
móval. 

1'ulajdonságai: Fehérszínü, daraboukéut 0.202 g út
lagsúl;rú tabletták. 

J( i szolr1ál tatása. ( exped íciú): Jól záródó dobozban, 
vagy zacskóbau, hosszabh tárolús esetén üvegt'ioláhan. 

(f1Jóuyhatása.: ... .\. codein, rnint opium alkaloida a 
fi.Ior11hin csoportba tartozó fájdalorncsilla11ító szer,, de. 
fújdalorncsillapító és opstiváló hatása jóval gyen&"eb~ 
a l\forph.iuénál, míg - medicinális dosisokban - a leg~o 
központra gyakorolt bódító h?-tás~ ~tifej~zettebb eunel. 
Ezért igen ó.rtékes köhög·és-csillap1to gyog·yszer. 

~-\. szervezet uem szokja meg olyan gyorsan, mint a 
l\Iorphiut, a toxicomauia c.sal~ lassan fejlődik ki s nem 
júr olyan ijesztő következmeuyckkcl, nunt 1)1. a mor-
11hinizrnus, eukodalizmus, dicodidizmus stb. }._ B. l\:L r~.e1~1 
sorolta ugyan az ellenőrzés alatt álló kábítószerek koze, 
de azért r"e.nd:-;zeres rendelésétől óvakodni kell, rncrt a 
111cgszokús Yeszélyc itt is fennforog. 

* -13. Compr. cliaethylharbitnriei 11.511. 
Rp. ~;\.eidi diacthylbarhituriei 

gra1n„nu1. duo et sends (a 2.5) 
~.\rnyli solani 
ccnii_qranunaln sexaf}1d11ta (g 0.60) 
Solutionis ad grauulationcrn No. II. 
lircrr. cenfi!JrantJnata. t•iginf.i. lria (fJ 0.23) 
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Post grauulationen1 adcle 
Talci .-eneti 
centigrronn1ata septen1. (.q 0.07) 
M. f. comprimata No. V. 
D. ad scatulam yel phiolarn. 
S. Este 1 darabot. 

Készitése: 
Acid. diaethylharbituric. (V) 
Amylum solani (V) 

500.0 g 
120.0 g 

.l\. gondosan elkevert port áhnedvesítjük: 
Steariu 10.0 g 
11.Iueil gn1nmi arabicun1 25.0 g 
9W'/o alcohol 10.0 g 
Aqu. dest. 30.0 g 

gőzfürdőn feloldott és cca (i5° -ra lehűtött oldattal. A ned
ves vori: úiszitúlju!~ (I\l) .s n1eg·szúrít,·a (a szú.raz gra
nnlák súlya G46 g) elkeverjük Talcu1n venet. (V) 14.0 g
al és közepes n:romússal sajtoljuk 18 111111-es don1ború 
n:ro111óvn l. 

TulnJdon..~·á11ai: Fehérszínü, darabonként 0.660 o- át-
lagsúlyú tablettúk. '"' 

l{iszolgciltafcisa (ex:pedfció): Jól záródó dobozban, 
Yagy zaeskóhan, hosszabb tárolás esetén üvcgfiolában. 

GJJó_qyhatcisa: 0.5 g-os tabletta bevétele után kb. 
félóra mu1va következik be az alYás, amely u1ély, álom-
1nentes, üdítő, n1e1lék és utóhatások nélkül. Huzan1os 
alka1n1nzá;;.;akor fe1hn1n1ozódik (eutnn1álóclik). Két het.i 
használat utún nél1ány nap szünetet kell tartani. Érzé
ken~„ eg·yéneknél ha!'iználat után ritkún és kis inértékben 
fúradsúgé-rzl~s. enyhe szédülés rnutatkozik. an1e1yek azon
ban a szer előnyös tulajdonsúgait nem ronthatják le. 

44. Con1pr. Ephedrini. 
Rp. Ephedrini h:rdrochlorici 

11ra1nn1a unu1n ( !f 1.0) 
Saeehafi lactis 
granonat<i quaftuor {ff 4.0) 
... -1..myl.i sr:-J'3.ni 
11rnnn11a unu1n (fi 1.0) 
Solutionis ad granulationen1 N. II. 
grannna unu.ni et sends (g 1.50) 
Post g·ranulationem udde 
'l,alci -veneti 
centi{Jranunata d1todecin1 (.q 0.12) 

l\I. f. comprimata No. XX. 
D. ad scatulam vel phiolam. 
S. Szükség esetén naponta 2-szer 

Eészítése: 
Ephedrin. hydrochlorici (V) 
Sacchari lactis (V) 
Amylum so!ani (VI) 

1 darabot. 

50.0 g 
200.0 g 
50.0 g 

A leggondosabban elkevert port átnedvesítjük: 
Stenrin 2.26 g 
96% alcohol 21.0 g 
Muci]. gummi arab. 21.0 . g 
Aqu. dest. 30.0 g 

gőzfürdőn feloldott és cca 65°-ra lehűtött oldattal. A ned: 
ves port átszitáljuk (IV) s megszárítva (a száraz gra
nulá.k súlya 316 g) elkeverjűk Talcum venet. (VI) 6.0 
g-al és közepes nyomással sajtoljuk 9 mm-es don1ború 
n:romó,·al. 

Tulajdonságai: Fehérszínű, darabonként 0.322 g út~ 
1egsúlyú tabletták. 

K"iszolr;áltatása (expedíció): Jól záródó dobozban, 
vag;.~ zacskóban, hosszabb tárolás esetén üvegfiolában. 

Gyó{Jyhatása: J:-\.z. adrenalinuitl gyengébb hatá.i;:li de 
tartósabb, a bélből bomlás nélkül fcbzívódik. A tűdő
hólyagocskákat erősen tágítja (izgatja a sy111pathiltus 
végkészülékeket) ezért használják elsősorban tüdö
asthma. ellen. 

Sza1núrköhögés (pcrtussis), szénaláz, csalánkiütés. 
(urticaria) kezelésében is alkalmazzák. 

45. Compr. Hexa1nethylentetran1ini. 
Rp. IIexa1nethylentctramini 

granuuata deceJn ( {} 10.0) 
Solutionis ad granulationen1 No. I\7". 
circa centiaran-11nata. quinquaginta. duo (g 0.52) 
Post granulationen1 adde 
'11a1ei veueti 
cenl'ir1rnJn1nata v·itJinli ( tJ 0.20) 
?tL f. comprimata No. XX . 
D. ad scatularn vel phiola1u. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

IiéN.zítése: 
I-Iexan1ethylentetra1nin (\T) 

átnedvesí tjiik: 
500.0 g 
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J\íucil. gun1n1i arab. 
Aqu. dest. 
9fi'io alcohol 

20.0 g 
4.0 g 
4.0 g 

l1idcgen készült olclatáYal. A nedves port át:;zitáljuk 
(I\l) s megszárítva., (a száraz granulúk sülya 514 g) el
keverjük 'ralcum venct. (\TI) 10.0 g-al és közepes nyo
n1ással sajtoljuk 13 mm-es do1nhorú uyomóYaL (G-rauu
lálás nélkül a préselésnél a tabletta könnyen len1ezeseu 
szétesik. nagyobb nyomással sajtolva pedig· bomlik és 
formaldehydszagÚ lesz. lvlindezeket fenti granuláló ol
dat n1eggátolja.) 

Tula.jdonsci[fa.i: Fehérszínü, darabonként 0.52-J g· út
lagsúlyú tabletták. 

[(iszolaáltatása (expedíció): Jól záródó dohozhan, 
Yagy zacskóban, hosszabb tárolás esetén üvegl'ioláhan. 
Fortnalclehyd Yagy a1111noniaszag·JÍ készítrnényt ne ad
junk ki. 

G.IJÓ!JlJ!tatása: \Tizeletfertőtleuítö szer. SaYanyú kö
zeghc-n gyor~au, sen1leges közegben las~an forrnaldehyd 
hasad le. _-\.. sayanyú vizeletben kiiirülve abban antisep
t:ikus hatúst:' t'e.it ki. Ezért: eélszcrií a yizclctet an11noniu1n
e..·hloriddal egyidejűleg saYauyítani. (Lúsd 2-! • .sz. készít-
111ényt.) 

Főként vesen1edencegynlladúsnál. hólyaghurutnál é:; 
keveschb sikerrel epehó1yag·hurutnúl, ty11husuúl. skarla~ 
t.inánál hasznúljúk. 
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* 
46. Co1npri1uata Influenzica. 
Rp .... ~cid. acet:rlosalicyli.'ei 

Chinini hydrochlorici 
Phenacctini 
01ui f/ra.nnnata ll'ia (8.0) 
.A.1nyli solani 
ceufir1rrnun1aln. nonn11inta (ti (/.90) 
Solutionis ad granulatioucn1 N. II. 
circa flta111n1a. unurn el' se111is (.rJ 1.5) 
I>o;.;t gra11ulationc1n addc. 
rl'a}ci Yeneti 
ccnl"inrano1u1ta. deceu1. (11 0.10) 
r.I. f. co1nprimaia No. XXX. 
D. ad scalularn vel phiola1n. 
S . ..:\ betegség kitörCsekor H drh., :..! 1,.':! óra 1nnl\·a 

istnét. :r drb„ czutún 2 ízben 4 1 /~ órúnként újabb 
3 drb tabletta veendő. A heYélel idejét az al
YÚs n1egszak.ítúsá-..-al is pontosau he kell tar~ 

tani. ~~ következő 2 napon 4 óránként 2--2 
drh. tahletta veendő, de sohasem üres gyo-
111orra. 

[(észitése: 
Chininu1n hydrochloricum (V) 

útnedvesítünk 
Steariu 
.A.ether depnratus 

100. g 

2.0 g és 
30.0 g 

ol<latáva1. n1ajd ceratpapírra kiterítve szobahőfokon el
párologtatjuk az aet.hert.. .l\.z így át.zsírozott chiuinsóhoz 
l1ozzáadunk 

Acid. acetylosalicylicmn (V) 
Phenacetiu (V) 
~~mylu1n solanit kiszárítva 
Talcutn vulv. 

100.0 g 
100.0 g 
ao.o g 

a.o g 

:és közepes uyon1ússal sajtolunk helőle 8 1n1u-es domború 
uyon1óva1. 

Tulo)donsáuni: Fehérszíuü, igeu keserű ízü tahlct~ 
ták. 1 clrb átlagsúlya 0.355 g . 

..._•l kés:zílés 'JHGI/lfará.zaf"a: .::\ F. N. előírús fenti 1nódon 
javítandó. mert a nedves granuláláskor a chininu1n 
hydrochloricum és acid. acetylosa1icylicu1n eg·~·n1úsra 
hatva, sárgús színeződés keletkezik. Búr ez a színeződés 
11atústanilag közömbös, mégis célszerü e 1nódosított elő
írás .... .\. készíbnény fény iránt érzékeny (chininsó), ezért 
hosszabb ideig ne tároljuk. 

l(is,::olgáltatása (exped-íció): Jól záródó bar11a üveg
fiolúhau szolgáltassulc ki. 

(;.lfrJuulurl<ísd: 1\ készí\Inény eh1cyezése kissé tneg
tévesztő. ~.\. járvúnyos influeuza Yirusa netn is1neretes 
s ellene való •:édekezés vaccinúkkal avagy g~·óg·yszcrcs 
kezelé-ssPl netn fa.ilaµ:ns. hancn1 végerctlrnéuyhen csak 
tiineri. ~~ járványos influenza. ellen a leg-hiztosabh vé~ 
dckezés, nünt rninclen t'ert6ziJ hetegségnl>.l, az elkiilönftós. 

"'l\•kintettel azonban arra. hog;i.-· laikusok e11yhéhh let'o
lyúsú hüléses 111eg·hctcgedóseket is az influenza fogalnll:t 
alú vo1111ak. a szövő(hnények n1egelőzésére sok esetben 
hatásosnak liizonvuH. a fenti késZít.mény. ha a hasznú~ 
1nt.i utasílús szerinti radikális adagoláshan adjuk. 

47. Con111r. l\:alii jodat.i. 
R.p. I\:alii jodati 

Natrii hydroearhonici 
oa. grun1n1af~r sex (.q (i,0) 
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Sacehari lactis 
gran1.1uata tria ( g 3.0) 
i'i..myli solnni 
grn-rnnu1tn fria el 

cenfi[!rau1n1ata sexaguintn ( [! 3.60) 
Talci veneti 
centi. _qranin1atn trigi.nta sex (.q 0.36) 
l>I. f. comprimatu No. XXX. 
D. ad scatulam vel phiolam. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

l{észitése: 
Kalii jodati (V) 
Natrii hydrocarhonicum (V) 
Sacchar. lactis (V) 
Amylum solarü (VI) 
Talcum veuet. (VI) 

200.0 g 
200.0 g 
100.0 g 
120.0 g 
12.0 g 

_-\ gondosan elkevert porkeveréket granulálás nélkül 
sa;itoljuk 13 mrn-cs dornború nyon1óval. ··v'izes granulá
lús kaliunl;iodicl tartalmú porkevcréknél - tekintettel 
hornlékouyságúra - ue1n ajánlatos. I-Ia a keverék erősen 
tapadna a nyon1ókhoz, úgy célszerű stcarinos zsírozást 
alkalmazni a „Co1upr. 'l'beobro1nini jodati"-nál leírt mó
don (stearin 3.16 g, chloroform 32.0 g oldatával). 

Tula]donságai: Fehérszínü, darabonként O.fi32 g· út-
lagsúlyú tabletták. (Sárgás vag·y barnás színeződés 
jódkiválúsra rnutat.) 

K-iszolgdltatása (exJ)edíció): Jól záródó dobozban. 
v;igy cerútzaeskóhan, hosszabb tárolás esetén barnaszínü 
üvegfiolúban. 

G!iÓ!JlJha.tása: 1\.z anyagcserére való kcclyező hatása 
folytán a legkülönbözőbb chronikus betegségek ellen 
használjú k. ...:\_rteriosclerosis, scrofulosis, actinomyko
sis, tertiacr lucs, ast:h1na, <.:ronikus iziileti g·yulla<lások, 
izzadniányok l'elszívódúsának gyorsítása stb. a leggya
koribb alkaln1azúsi területei. Nagy adagok jóclizu1ust 
(kiütéseket, uúthút stb.) okoznak. A natr. hyclroearbo
nicum egyidejű alkaln1azúsa. eunck a megakadályozó.: 
súra szolgál. Bevétel előtt fél pohár vízben fel kell oldani 
a tahlettúkat. 
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.t-8. Co1npr. Laxantia. 
R.p. Extracti helladonnae sicc. 

niillioranunala friginla ( g O.rJBU 
l~xtracti strvthni sicc. 
ntillil}r!11n111Íthr septuagintn quinque (.<J 0.075)-

Extracti colocynthi<lis sicc. 
centigra.Jnnzata tri[Jinfa ( !J 0.30) 
Aloini 
ceniigra1n1nata 'Vig inti quinque ( q 0.25) 
Phenolphtaleiui · 
centitJrct:nzata quadraginla. quinque ( q 0.45) 
Amyli solani · 
uranz„nza unu-ni et se1Jiis ( g 1.50) 
Solntionis ad grannlationem No. I. 
circa. centlgran1n1ata quadraginta. ([! 0.40) 
Post grauulationem adde. 
Talci veueti 
centigran1nzata qu.inque (g0.05) 
?IL f'. comprimata No. XV. 
D. ad scatulam vel phiolam. 
S. Fiashajtó. Szükség esetén 1-2 darabot. 

J{észítése: 
Extr. Belladonnae sicc. (V) 
Extr. Strychni. sicc. (V) 
Extr. Colocynthidis sicc. (V) 
Aloin (Vl 
Phenolphtalein (V) 
Amylnm solani (\TI) 

2.0 g 
5.0 g 

20.0 g 
16.6 g 
30.0 g 

100.0 g 

}1. leggondosahhan elkevert port átnedvesítjük: 
nincil. gummi arab. s.o g 
Aqu. dest. 11.0 g 
960/o aleohol 8.0 g 

hidegen készült oldatával. A nedves port átszitáljuk 
(I\T) ~ .. rnegszárítva (a száraz grauulák súlya 180.0 g)' el
keverJuk Talcurn venet. (\TI) 3.0 g-al és erősebb nyomás
sal sajtoljuk 9 mn1-es domború nyon1óval. (A felhasz
nált kivonatok és az nloin minőségétől függően sokszor 
a fenti granulálás uchézségg·el jár, mert igen tapadós, 
egyenletesen nehezen nedvesíthető port ad. Ilyen eset
ben zsírozást is végezhetünk: Stearin 3.50 g, aether de
puratus 20.0 g oldatával.) 

Tulajdonsdr1ai: Súrgásszíuii darabonként 0.183 g át
lagsúlyú tabletták. 

J(iszolgdltnlcisa (expedíció): Jól záródó dobozban, 
vpgy cerátzacskóbnu, hosszabb tarolás esetén üvegfio
laban. 

G.11ót1Yhatása.: l{on1biná1t hashajtó. „A„z aloin antra
glycosida a vast;agbélre, a colocyuthin pedig már a vé
konybélre hat, míg a pheuolphtalein hatását csak a vas
tagbelek.re, de izgalon1 uélkii.l fejti ki. .:\.z extr. strychni 
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fokozza a belek ingerlékenységét, n1íg az ext1·. belladon
nae enyhíti érzékenyebb egyéueknél előforduló kólikát 
(görcsöt). 

Ohronik1ts opstipúciónál alkabnazzúk. 

49. Compr. Bromata comp. 
R.p. ~A..mn1ouii bromati 

Kalii bro111ati 
Natrii hromali 
aa. r1ra.n111u1ta decen1 (g 10.0) 
Talei veneti 
cculir1rannnala sexaointa. (g0.60) 
:nI. f. con1primata3

) No. XXX. 
D. ad phiolam. 
S. Naponta H-szor 1 darabot 1h pohár tiszta. vagy 

szénsavas vízben oldva bevenni. 
"'") 1\. hrómsók szárazak legyenek és a fiolákat 
parafadugóval és paraft'iuual lég1ncntesen 
le ke11 z{1rni. 

J{és.zitése: Calc. oxyd felett állandó súlyig kiszúrított 
.t\.n1rnon. hrornatun1 (\') BBH.0 g 
Kalium bromatun1. (\'). 3HB.O g 
Natrium bron1atum (\T) 333.0 g 

gondosan elkevert porkeveréket összekeverünk Taleu1n 
vcnet. (\TIJ 20.0 g-al és grauulúlús nélkül sajtoljuk kö
zepf:s nyon1ússal i3 mm-es don1ború nyo1uóval. (Készítése 
l'~ak teljesen szúraz levcgőjü helyiségben történhet, ne
hogy a bró1nsók a nedves levegőből vizet szív.iauak. Er. 
inegállapítható o1y 1nódon, hogy a tabletta súlya a 
készítés alatt t.öhbizhen e1lenörizvL', úllaudónak bizonyul. 
Ekkor a készítés helyes volt.) 

TuTo.)dousáuui: Fchérszínü, darabonként 1.01 g úl-
1agsúlyú tablettúk. 

J{is.zoluálfatásn (expedíció: Barnaszínü üveg-fiolú
han, arnelyet. elübh parat'adugóval, 111ajd parat'l'innal 
zúrnuk el lég1nentcsen. 

(i.11úo.1Jliof-cisa: ...-\. hróni:-:ók t•sökkentik a központi 
idcgreudszer i ng-erlékcnységét, ha az bizonyos okuúl 
fog·\·a fokozott: volt (scdativ hatás). 1\. vér és szövetek 
t:hlorid-ionjail fokozatosan hronüd-ionik pótoljúk é~ 
ezzel arúnyosn-n csökkennek az ideges, ncurastheniús va
naszok. Xapi adag iJ-4 g. - Epilevsiúnúl az adag napi 
G g-ra e1nelcndő, ntert az evilcpsiús göresök csak akkor 
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sziinuek meg, ha a vér halogen tartalmának 25-350/o-át 
bromid-ionok teszik. 

N~t~„ phenyl31ethylharhiturieum kis adagjai,·al (0.02) 
komb1nal\~ .. 0:. aO sz .. ké~zí~iu~nyt), a brómsók hatáso
?a~b~~t. kl;llo~o~en ep1.lep~iap~l, am_ely tulajdonképpen 
ldonkent fellepo agykerg1 tu11ngerlekeuySég. 

* 
50. Compr. Bromata comp. fortia. 
Rp. Ammonii hromati 

Ka1ii bron1ati 
N ntrii bromati 
aa. U_l:rnn1nata. decern (a 10.0) 
Natr11 pheuylaethylharhiturici 
ce11tiarrnnn1ata sexaainta (a 0.60) 
Talci veneti 
cc11Ii_qra:ni:n1ata se~~aafnta (g 0.60) 
M. f. cornprima!a') No. XXX. 
D. ad 11hiolam. 
S. Nal)onta 3-sz?r 1 darabot 1h pohúr tiszta vagy 

szensavas v1zbeu oldva be.veuni. 
"') l\. )-lró1n~6k szúrazak legyenek és a fiolákat 
11arafadugo,·~tl és paraffinnal 1é0'1nentesen 
le ke11 zárui. "' 

[(észílésc: C'alc. oxyd t'clett úllund6 :-;lÍ.lyig kiszárított 
-~~rn1_11011. hro1natu1n (.'/) aaa.o g 
l\.alnun bro1nalun1 (\·-} a:ia.o g 
Na1riun1 Urcnnntn1n (\T) a;J;J,O g 

go11do.sa1i elkevi:rt-. l>orkcYt'I'Űket összel:<~Yerüuk: 

Natr. phenylaethylharbiturie. C\T) 20.0 g 
Talcu1n veuet. (\TI) 20.0 g 

-é..:; granulúlús nélkül sajtoljuk kózepes nyo1nússal 1:3 
1nn1-es dou1ború 11yon1ó\·al. (l\:észil é ... c csak teljesen szú
ra?. leYegőjü helyiségheu történhet, nehogy a' hró~sók 
a ned:es Ievegőhől vizet szíyjanak. Ez nlcgá1\a11ítható, 
Ply 1nodon. hogy a tahletta súlYa a készítés alatt több
i2ben elleuőrizye állandónak biZ.onynl. Ekk~r a készítés 
helyes Yolt.) · 

Tuln.idonsá[Jai: Fehérszíuü, darahoukéut l.Oil9 g út
lngsúlyú lablettúk. 

J{iszolr1<ill atrísa ( cxped íci6 J: Baruaszí uü üvegf iolá
h~1u, a1ne\yet előlJb ét) 1n1ral'adugóval, n1ajd parat't'innal 
zaruuk 1e. 

GyófJyhatdsa: L. n -!H sz. készít1nényt. 
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51. Compr. Nitroglycerini. 
Rp. Compr. uitroglyceriui No. L. 

D. ad phiolam. 
S. Szükség esetén 1 darabot. 

Készi-tése: 
Saccharum lactis (V) 100.0 g 

gondosan elkevert porát átuedvesítjük: 
Stearin 2.0 g 
Aether depura tus 30.0 g 

hidegen készült oldattal, majd a nedves port szobahö
fokon szárítjuk az aether tökéletes elpáro1gásáig. (202 g 
súlyig.) .l'\„ száraz porkeverékh~z ~ aclunlr:, 1°/o.-os .. sz~szes 
nitroglycerin oldat Ph. IIg·. l\1

• a0.0 g-Jat cs tokelete
sen ell~everve, szobahöt'okou ismét szárítjuk fe.uti m?
don 202.50 g súlyig·. A nyert száraz porkev9reket k}s 
nvo111ással sajtoljuk 9 n1111-es clo1nború uyomoval. Eros 
11\•01nás a1kal:inaiása inellett a készítn1éuyhen levő nitro
giyceriu hoxnlik és így a készíin1éuy hatása csökken. 

Tnl-a.jdonságai: Baruaszíuü. cacao-por szagú, dara
llonkéut 0.202 g· átlagsúlyú tabletták. 

J{iszolgdltatása ( expedició): üvegfiolában, amelyet 
parafadugóval és varaffinnal légn1entesen zúrtunk le. 
Célszerű barnaszínü üvegfiolábau eltartani, inert a 
uitroglvceriut nen1csak a levegő, hőhatás, hanem a fény 
is bonf.ia. A készítrnéuyt hosszabb időre sen1mi esetre 
sen1 tároljuk, legfel;iehb 1-2 hónapig. 

Gyógyhatása.: ... !\ nitriteknek az erekre gyakorolt 
hatása összetett és pedig egyrészt az érn1ozgató közpon
tot és az ereket szükítő idegvégződéseket bénítják, más
részt az erek sírna izomzatát is hódítják, tehát erélyes 
értágítók. fliinél labilisabb a uitritvegyület, annál gyor
sabb és kifejezettebb a hatása. E tekintetben első helyen 
áll az a1n:rlnitrit, de nem marad el sokkal mögötte a 
nitroglycerin sern; különösen akkor, ha már a szúj 
nyálkahártyájáról felszívódhat. Ezért is igen célrave
zető a nitroglyceriut oldatban capsulában adni (lásd n 
10-es készit11zé1Pfl:), amit a beteg összebaravhat és az 
egyik legkínzób.b, ijesztő érgörcsöt, az angina pectorist 
(a szív koszorús ereinek görcsét) percek alatt oldja, míg 
ug·yanez; a hatás tablettában csak 10..:-15 perc mulva je
lentkezhet. 

l\.. comprimatun1 n1ásik hátránya, hogy a bomlékony 
glycerylnitrat ebben a gyógyszerformában tárolás alatt 
is bomlik. Használhatóságáról tehát gyakori időközök
ben meg kell győződni (lásd a gyógyszerkönyvet). 
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~olutiohan a nitroglycerin igen stabilnak. bizonyult. 
A n1troglycerint leg·gyakrabban - mint fentehb mon
dottuk - az anginás rohan1 kezdetén azonnal kell alkal~ 
Inazni, de nem bízhatjuk a súlyos állapotban levő be
tegre azt, hogy ezt a veszedeln1es szert inaga adagolja. 
}.„ „ca~;;ula nitroglycerini ebben a tekintetben is nagyon 
elon:ros. 

* 52. Compr. Opii concentr. 0.02 
Rp. Üpii concentrati 

centigra„n1,-n1.ata ·viginti ( (f 0.20) 
Sacchari lactis · 
centiuranunata. nonaginta (g 0.90) 
Amyli solani 
centinra.n1.niata. ocfo[finfa ( g 0.80) 
Solutionis ad granulationern N. II. 
circa centir1ran1.1na.t-a. quadra.ginta ocfo (g 0.48) 
Post granulationen1 adde. 
Tah~i veneti 
centigrarnntofa quinque ( q 0.05) 
:ilL f. co111priinata No. X .. 
D. ad scatularu vel nhiola1n. 
S. Naponta 2--3-szor 1 darabot. 

J(észítése: 
Üpi 11111 eoucen tra tun1 C\'" J 
Sacchar. lactis (\T) 
Amylum solani (Vl) 

20.0 g 
90.0 g 
80.0 g 

l\. leggondosabban elkevert port útnedvesíl,iiik: 
Stearin 1.75 g 
Híi0/o alcohol 14.0 g 
1\fueilago gunnni arab. 14.0 g 
.:\qu. dest. 20.0 g 

gőzfürdőn feloldott és eea G5'-ra lehütött oldattal. A ned
ves port átszitáljuk (I\T) s n1egszúrítva (a száraz gra
nulák súlya 202.0 g) keverii11k hozzá 'l1alcun1 venetun1 
(\TI) 5.0 g-ot és köze1)es uyo1nússal sajtoljuk 7 mm-es 
doruború n:ro1nóval. 

'l'ula.ido11sás1ai: Kissé sziirkésszínű, darabonként 
0.20i g átlagsúlyú tabletták. 

l(iszol{fáltatdsa (expedíció): Jól zúródó dobozhan, 
vagy zacskóban, hosszabb tárolás esetén üvegfiolábau. 

Gyó[f.l}ha.f"ása: 50°/o morphint és az opiun1 összes társ
alkaloiclúit tartalinazza sósavhoz kötve, hallasztanya
goktól 1nentcsen .... !"\.. 1norphi11 és túrsalkaloidái között ki
fejezett synergisrnus áll fenn. :1Iedicinúlis adagokban 
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az opiun1 és a morphiu között lényeges qualitativ kü
lönbségek n1utatkoznak .... <\.z opiumnak a belekre kifejtett 
hatása pl. erősebb. mint a tiszta morphlnuak s ebben 
főként a papaverin játsza a szerepet. A légzőközpontot 
viszont a morphin jobban bénítja, mint az opium ami
ben viszont a uarcotin légzőcentrurm·a gyakorolt' kife
jezett izgató hatása érvényesül. ... !\. fájdaiou1csillapítás
ban azonban kb. egyforma értékűek. 

* 
53. Compr. Opii concentr. e. Homatropino. 
Rp. Opii concentrati 

centi11rannual(t ·v'igin-ti (g 0.20) 
II01natroviui 1nethylbromati 
cenl:tgrcon111ata. quáttuor (g O.Od) 
Sacchari lactis 
gra.Jn111a.ta duo ( u 2.0) 
1\.my-li solani 
uran111tn ununi el: 

c~nti.-qro.nnnafa septuaginta (g 1.70) 
Solut1on1s ad granulatiouern N. II. 
circa [/T((U/'HUl, IOlllH/. ( (/ 1.0) 
Post granulationem ad.de. 
Talci veueti 
cenligra.nonata deccni (g 0.10) 
M. f. con1pri111ata No. XX. 
D. ad scatulam vel l>hiolam. 
S. Naponta H-szor 1 darabot. 

J( észí tése: 
Üpiun1 coueentratum C\T) 
I-:Iornatropinu1n mcthylbromatum 
Saceharn1n lactis C\') 

10.0 g 
9 0 O" 

100:0 g. 
Sö.O g _·\rnylutn ~olani (\TI) 

i\. leggondosabhnn elkevert 
Steariu 
~Hl0/o alcohol 
Afneil. guu1uli arab. 
..:-\.qu. dest 

port útuedvesítjük: 
1.75 g 

14.0 g 
14.0 g 

20.0 
gőz fürdőn feloldott s kb. 60' -ra lehűtött oldallal. A ned
v~s port, szí túl;ink (\') s n1egszúrítYa (a száraz granulák 
snl:ra,208 g) s keYerüuk hozzá rl1alcun1 vcneturn (\TI) 5.0 
g-ot e~ közevcs uyornússal sajtoljuk ~) n1m-es tlo1nború 
uyomoYal. 

Tu.la.idonscí[Jai: I\:issé szürkéssz.ínü. darabonként 0.213 
g átlag-súl;rú tablettúk. 
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J(iszolgáltatdsa (expedíció): Jól záród~ dobozban, 
vagy zacskóban, hosszabb túrolús esetén iivegfiolában. 

Gyórnrhaiása: .:\.z oviurn couc.-nak a központi ideg
rendszerre és a belekre gyakorolt fájdalo1ncsillapító 
hatása (lásd az 52 sz. készítményt) párosul a tropeinck 
paras}„mpatikus (serkentő) idegvégződéseket bénító ha
tásával, an1ely különösen vese-, bél- és n1éhgörcsöknél 
kifejezett (kólika, dismenorrhoea stb.) .... <\.. ho1uatropinum 
methylbromatumnak előnye az atropiuual szemben, 
hogy a tnérgező és izg·ató hatása kisebb, therapeuticus 
hatúsa Yiszout nagyobb. Kb. 50-szer kevésbbé mérgező, 
mint az atropin. 

* 54. Con1pr. Papaverini. 
Rri. Pa.paverini 11ydrochlorici 

cenfi[Jrn·n1n1ata. octouinto ( o 0.80) 
Sacehari lactis 
[fra111n1a. unuJn et ce11tigran1111ata t~igi11ti (g 1.20) 
_.:.\1uyli solani 
cenli[fran1111ata triuiutn sex (g O.Ba) 
Solnfionis ad grannlatione1n No. II. 
circa. centigrnn1111ala. ·t~i!lint.i sex (g 0.26) 
Post grannlatione1n adde. 
Talci Yeneti 
centiaran1n1ala quatluor (fJ O.Oi) 
l\L f. compri1nata No. XX. 
D. ad scatulan1 Yel 11hioli:un. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

J(és:zífése: 
Papavcri.1111111 hydroch1oricu111 C\„) 
Saccharu1n lactis C'll) 
... \n1ylu1n solnai ("\7I) 

40.0 g 
fiü.O g 
18.0 g 

.._.\ gondosan clkeYert Jlort 
Stearin 

hLnedYesi tjiik: 

9(i0/o alcoho1 
l\Iueilago gu1nn1i arab. 
;\qu. dest. 

0.50 g 
5.0 g 
5.0 g 
G.0 g 

g(.)zfiirdőu feloldott s kb. G5~ -ra lchütött oldattal. .._:-..._ ned
ves Jiort szitúl:iuk (T\') ~: 1ncgszúrítYa (a szúraz grauu
lúk súlya 1~3.0 µ;) keverünk hozzú rralcutn ycnetun1 (\TI) 
2.0 g·-ot l•s közepes nyo1nússal sajtoljuk 7 1nm-es don1-
horú llYOIUÓYal. 

1'1tla.ido11sdgoi: Fehérszíuü, darabonként 0.122 g út
Jagsúlyú t-ahlettúk. 

55 



Kiszolr;áltatása (expedíció): Jól záródó dobozban, 
vagy zacskóban, hosszabb tárolás esetén üvegfiolában. 

Gyógyhatcisn: Közvetlenül a sírna izmokra hat és 
rcndkí-viil erőseu csökkenti azok fokozott tonusát (gör
csét). A bél gyulladásos betegségeit kísérő bélgörcsöket, 
gyomorsavtúltengésnél a Jlylorus vag·y más természetű 
gyomorgörcsöt, epekő okozta görcsöt kitűnően oldja. 
Alkalmazzák még érgörcsöknél (arteriosclerosisnál, an
gina pectorisnál stb.) és tiidőasthrnáuál is (lásd a Z7 sz. 
készítményt). 

55. Compr. Phenacetini. 
R.p. Pheuacetini 

gra.nnnata quinque ([J 5.0) 
~.\1nyli solani 
.c1ralnnu1. u.n:u-rn cl" cent i.<Jra.JnJnata 'Vigi nti ( u 1.20) 
Solutiouis ad gra.nulatioue1u No. II. 
circa. cenfit1ra1un1a.fa qurrdraginta sex (g 0.46) 
Post granulationem addc. 
Talci veneti 
centigran1n1a.fn. quaff'uordeci?n (r1 0.1.J.) 
1'1. f. eompriiuata No. X. 
D. ad scatnlam vel t1hiola1n. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

Készítése: 1\ gyk.-hcn hivatalos 
Phe11aceti11 (V) 
Arnylum solani (VI) 

készít1nény! 
500.0 g 

120.0 g 

A gondosan elkevert port 
Stearin 

á tlI.ledvesí tjük: 

~Hi0/o alcohol 
:!\Iuc~il. gumrni arab. 
~.\qn. dest. 

2.80 g 
2a.o g 
·>~J 0 O" 

~I~} 
0

0 :; 
'"'· <:> 

gőzfih·dön feloldott s kb. ri:J'' -ra lehütött oldattal. 1\ ned
ves port szitáljuk (I\1 ) s 1ncgszárítva (a száraz granu
lák súlya fi37 g) keverünk hozzá 'l,alcu1u Ycnetnm (\1I) 
14.0 g·-ot, majd közepes nyo1nással sajtoljuk 13 111111-es 
domború 11yon1óval. 

Tulajdonságai: Febérszínü, darabonként 0.651 g át
lagsúlyú tabletták. 

l{iszolodUalása (expedíció): Jól záródó dobozhan, 
vagy zaeskóhau, hosszabb túrolás esetén iivegfioláhan. 

Gyógyhatása: Enyhe hatású fújdalorncsillavító és 
lúzcsökkeutö szer. Különösen influenzában (li'L<:1d a -!fi 
sz. készítn1ényt), fej- és fogf'újúshan és neuralgiáhan 
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.egyedül is használatos szer, de leginkább kon1biuúciók
hai1 alkahnazzák. (Lásd Pulv. combinatus-t és Co1npr. 
JJhenamidi-t.) 

56. Compr. Phenamidi. 
Rp. Comprimata phenamidi No. XX. 

D. ad scatulam vel phiolam. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

Készítése: A gyk.-hen hivatalos 
Amidazopben (V) 
Phenochinolum (V) 
Amylum solani (VI) 

készítmény! 
250.0 g 
250.0 g 

50.0 g 
~:\. gondosan elkevert port átnedYesítjük: 

Steariu 2.40 g 
1\.íucilago gun11ni arab. 19.0 g 
Bii0/o alcohol 10.0 g 
Aqn. dest. 28.0 g 

gőzlür<lőn !'eloldott s kb. !i5"-ra lehíitött oldattal. A ned
ves port szitáljuk (l\T) s 1neg·szárítva (a száraz grann-
1úk súlya fl57 g) ke,·eriiuk hozzá Talcun1 veuctun1 (\TI) 
12.0 g-ot és közeves uyon1ással sajtoljuk 13 rnrn-cs don1-
ború 11yo1núpal. 

Tula.idonsár1oi: Kissé sárgásfehér színű, darahonként 
·o.569 g ú\lagsúlyú tahletták. 

Ki.szol!lál.f'afcisa (expedfció): Jól záródó dohozbau, 
vagy zacskóhan, hosszahh túrolás esetén iivegfioláhan. 

(fyóv.11/iofásn: 1 t.ahletta tartahnaz 0.25 g aIJ?-idazo
phent és 0.2fl g pheuothinoluu1 n1etlry}(·arhon1cun1~t 
(phenolchinolt). Egyesíti az an1idazophen és J)henolch!
nol hatását (lásd a 22 és 51i sz. készítn1én:•eket). Köszve
uyes, rheu1natikus fá;idahnak ellen használják. 

* 57. Con1pr. Phenochinoli. 
Rp. l:>hcnoehinoli 

{lranunata quinque (fi 5.0) 
.... '1..n1yli solnni 
vra1111nn ununi (o 1.0) 
Solutionis ad grauulai.ione1n No. II. 
cenlir1ra1111natn trirri-nta. (g 0.30) 
Post granulationein adde. 
Talci. vcneti 
cenf'igran1.rnata decen1. (o 0.10) 
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i\L f. con1vrimata No. X. 
D. ad seatularn vel vhiola111. 

S. Naponta 3-szor 1 szen1et. 
J( észí l ése: 

Pheuochiuolum (V) 
Amylum solani (VI) 

500.0 g 
100.0 g 

A gondosan elli:evert port átnedvesítjiik: 
Stearin 2.80 g 

96°/o alcohol 23.0 g 
1tiucil. gu1umi arab. 2H.0 g 
Aqu. dest. 32.0 g 

gőzfürdőn feloldott s kb. 65'-ra lehiítött oldattal. A ned
ves port szitáljuk (I\T) s 111egszárítva (a szúraz grauu
lák súlya fi57 g} keverünk hozzá 'ralcum vcnelu1n (\TI) 
14.0 g-ot és kis nyomással sajtoljuk 13 n1n1-es do1nharú 
nyomóval. 

1' ula:idonsá[Jai: Kissé súrgásszí nii, darahoukéu t 
0.(i~B go átlagsúlyú 1ahletlák. 

J{iszolnáltafása. (expedíció): Jól záródó dobozban, 
vagy zacskóban, hosszabb túrolás eset.én üvegfiolúhan. 

C-fyó{fyhatdsa.: ... !\.. pheuylchiuoliucarbonsav methyl-
acstherét elsősorban köszvényes fájdalmak 1negsz.iiute
tésére használják, inert a húgysavat ismeretlen n1ódon 
kiüríti a szervezetből, de e1n1ncllctt fújdalon1csillapító, 
gynlladúst esökkentő és authrrrctikus hatású is. EL.ért 
111ús 1ncghíiléses és rheun1atikus panaszok ellen is ked
vező hatúst tapasztalnak. .f\. 1nájra ártaln1as hatású. 
4----5 napi szedés után 1 hétig szünetet kell tartani. ..:-\ 
pheno.lchinoliucarhousav n1ethYlacstere a. gvo1nrot nenl 
izg·at.ia. · · 
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* 58. Compr. Phenolphtaleini. 

Rp. Phenolvhtaleini 
r1rannnafa qualtuor ( D J.O) 
Sacchari albi 
ffrannnafa duo ( D .?.O) 
Cacao pulv. 
nraJ11-u1afa. duo (11 2.0) 
Solutionis ud gTanulatioucn1 No. \T. 
circa r1rarunu1 un1un et 

cenligran1nu1fa nona!Ji'llfa (!J 1.90) 
:r.L post p;ranulationem f. cotnprilnata No. XX. 
D. ad scatnlan1 vcl phiolaru. 
S. Hashajtó. 

I'Í.('szítdsc: ..:-\ g-yk.-heu hivatalos készítn1én:rr 
Pheuolphtaleinum (V) 200.0 g-
Saeeharum album (V) 100.0 g 
Caeao pulvis (Vl 100.0 g 

.A. gondosan elkevert port átnedvesítjük: 
l\Iucilag·o g·nn1mi arab. 26.0 g· 
Aqu. dest. 40.0 g· 
Butyrum cacao 0.50 g 
96"/n a.Icohol 26.0 g 

gőzfürdőu feloldott s kb. •15'-ra lehiítött oldattal. A ned
ves port szitúljuk (I\T) s megszárítva (a szúraz granu-· 
lák súlya 417 g) erős nyomással sajtoljuk 13 mm-es 
lapos, középen kiemelkedő rovátkával bíró nyomóYal,. 
arnely a tabletták felezését lehetővé teszi. 

Tula.jdonsár1ai: Barnaszínü, cacaoporszagú, darabon
ként 0.417 g át1ag-súlyú tabletták. 

J{iszoluál1otása (expedíció): Jól záródó dobozban, 
Yag;i.- zacskóban, hosszabb túrolás esetén ÜYegfiolában. 

(t.11ó!J!Jhnfúsa: \ralószínü, hogy a belek alkalikus 
közeg·éheu részben jól oldódó, de nagyon nehezen diffun
clúló uatrin1usóvá alakul. Egyrészt izgatólag' hat a bél
seeretióra, n1úsré.szt nagy1neuuyiségíi vizet tart vissza, 
tehát egyesíti a vékouybélre é.s a vastagbélre ható has
hajtók előnyeit. Kevés szívódik fel belőle, kb. g7u/o-a a 
bélsárral ürül ki. Fekvő betegeknél csak nagyohb ada
gok (0.fl g) hatnak (lásd flH sz. készítményt). l(evés alka
lia elősegíti a hatásút. 

59. Compr. Phenolphtaleini fortia 
Rp. Pheuolphtaleini 

f/ranunata qui.nquc (fi j,O) 
Sacehari albi 
gra.H1n1ata duo (.q 2.0) 
PnlYeris chocolad. 
fJr<on111a unun1. ([J 1.0) 
Solntionis ad granulatione1n No. II. 
circa nran1111a unu1n ct 

centi11ran1u1ata quadra11h1ta. (!/ 1.10) 
::\L post gTanulationcin f. co111priu1ata No. X. 
D. ad scatula111 Yel 11hiola1u. 
S. lfashajtó tab1cttúk fekvő betegek részére. 

J(észílése: 
Phenolphtaleiuum (V) 
Saccharu1n album (\T) 
PulYis ehoeolac.I. (V) 

500.0 g 
200.0 g· 
100.0 g 



,,,_!\.. gondosan elkevert port átnedyesítjük: 
Stearin ő.O g 
91i"/o aleohol 40.0 g 
1\futil. gummi arab. 40.0 g 
~'1.qu. dest. 5ti.0 g 

gőzfiirdőn feloldott s kb. 65'-ra lehűtött oldattal. A ned
dáló natriun1sóvá alakul. Egyrészt izgatólag hat1 a bél
lúk ·súlya 831 g) erős nyomással sajtoljuk 16 rnm-es don1-
ború nyomával. 

Tula.jdonsáf}ai: Barnaszínü, jelle1uző esokoládésza
gú, darabonként 0.813 g átlagsúlyú tabletták. 

Kiszolr1áltnfása. (expedíció): Jól záródó dobozban, 
vagy zacskóban, hosszabb tárolás esetén iiveg·fiolában. 

G.1/ÓfJYhatásn: Lásd az 58 sz. vénynél. 

* 60. Compr. Sedativa. 
R1J. „A.cidi pheuylaethylbarbi turiei 

grrnu 1na senz'is (fi 0.5) 
Carhan1idi hron1isovalerianiei 
[Jl'(IUUU((f(f. duo (g 2.0) 
~;\ulidazopheni 
fftanonata duo (g 2.0) 
~\n1yli solaui 
f/tan1n1a. unu1n (a 1.0) 
Solutionis ad grauulationern No. II. 
circa centinrnrnnzata. octo_q'inta quiuque 
Post granulationem adde. 

(fi 0.85) 

Tah~i veneti 
cenfir1ranz-1nafa duodechn ( g 0.12) 
l\L !'. eo111primata No. X. 
D. ad S(~atula1n vel phiola1n. 
S. Naponta 2-szer 1 darabot. 

J(észífése: 
Aeid. phenylaelhylharbiturie. (\'i ;;o.o g 
Carha1nid. hrornisovalerianie. (\,,..) 200.0 g 
~\1nidazophen (\T) 200.0 g 
Amylum solani (Yli 100.0 g 

i:\ gondosan elkevert port átnedvesítjük: 
Stearin 
91l0/o alcohol 
l\.fneil. gu1nn1i arab. 
+-\qu. dest. 

2.80 g 
:?B.O g 
2il.0 g 
82.0 g 

g·őzfiirdőu feloldott s kb. lió' -ra lehütött oldattal. A ned
ves l)Ol'f szitál.iuk (I\-:-) s megszárítva (a szúraz granu~ 
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lák súlva 5fi9 O') keverünk hozzú Talcntn venetum (VI)· 
12 g-ot „ és köz~pes u:rornással sajtoljuk 13 mm-es dom-· 
ború nyornóval. , ~ , 

1'ula}donsci[Jffi: Fehérszínü, darahoukent O.::i81 _g at
lao·síilyú tabletták. Fén:r- és hőhatásra könnyen sa.rgul.. 

0 

J{{szolr1ál.tafása (exvedíció): Jól záródó dobozban,, 
vag~- zacs.kóban, hosszabb tárolás. esetén !-1-ve~!ioláb~n. 

Ct;l}ógyhatása.: ·lviint a 1~eve 1s Il);-utat~a, JOl ]Jeva1t 
1neguyugtató keverék (seclat~vum). Foleg i,~leg~sseg, }1:1-
meriiltség okozta álmat1ansag·ba!1 szc!1vedol~nel, t9va~
há neurastheniás, arteriosclerot1kus ingerlekeuyseg es
szívidegesség ellen bizonyult hatásosnak. 

* 61.. Com1n-. Spasmolytica. 
Rp. Homatropini methylbromati 

cent igranzn1a.fa, quattuo~· ( u. ~.OJ) 
+\cidi J1henylaethylbarh1tur1c1 
ccenfi[Jrauunafa. quadragiuf'a (g O.JO) 
Papaveriui hydrochlorici 
ccnf'igrannuaf'a. ocfoglnta (fi 0.80) 
Sacchari lactis 
fi rrnnuiata. duo ( g 2.0) 
~-\n1vli solani 
ceniígran1n1afa sexa.frinta duo (g 0.62) 
Solutionis ad granulationem No. II. 
Post granulationem adde. 
rralci veneti 
ccntígrannnata septua.fjinta quattor (u 0.74) 
§L !'. comprimata No. XX. 
D. ad phíolam. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

l{észíf'ése: 
IIomatropinu1n n1cthylbromatun1 2.0 g 
~.\.eid. phenylaethylbarbituric. (\T) 20.0 g 
Pa11averinun1 hy<lrochloricu111 (\T) 40.0 g 
Saccharnm lactis (Y) 100.0 g 
Amylum solani (Vl) 63.0 g 

~.\. leggondosabban elkevert port átneclvesítjük: 
Steariu 0.90 g 
91i"1" alcobol 8.0 g 
}.fucilago brun1mi arabici 8.0 g 
_.\qu. dest. 10.0 g 

n·őzfiinlőu feloldott s kb. 6""-ra lehűtött oldattal. A ned-· 
~es port szitáljuk (I\T) s Inegszárítva (a száraz grauu-· 
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·lák súlya 232 g·} s keYeriink hozzá Talcun1 Yenetum (\TI) 
5.0 g-ot (_,,_.\. hivatalos forrnulúkban előírt 37 g talcu1n 
csak abban az esetben szükséges - főleg ruint szárító
szer - ha nagyobb mennyiségű tablettát ké.szitünk hosz
szabh tárolás céljára.) „:.\. száraz grauulúkat közepes 
nyomással sajtoljuk 9 rnm-es do1nhorú nyomóval. 

Tulajdonságai: Fehérszínü, darabonként 0.23i o· út-
·)agsúlyú tabletták. 

0 

J(i.szolgáltafása (ex]Jedíció): J-ól záródó dohozbau, 
vag:<r" zacskóban, hosszabb túrolás esetén iiveg·fiolúban. 

G.1/ÓfJ.lfhatása.: G·örcsoldóhatású szer (spas1nolYti
kum) . ..t\z akaratunktól függetlenül működő szervelc fret
tős beidegzéséről a 2!i-os és 2i-es készít1nénvnél emlé
keztünk rneg és rámutattunk arra, hogy a' belek, az 
erelF, a bronchusok stb. görcsös összehúzótlúsát ennek 

. az u. n. autonorn idegrendszernek Yala1nel,- oknál fo2·va 
1:cllé:J)Ő Za\·arai (izgalo111 Yagy hénulús) hÜzzúk létre~ .:\_ 
lenti készítinény görcsoldó hatásút a hon1atropinu1n 
1ncthyJhro1natu1_~11u.~k (i<\•.al az :-iil sz..-U és a IHLJJUYeriunek 
(l. az a4 sz.-0 koszonhct1, auielyet előscg·ít a 0.02 g acitl. 
pheurlaethylharhilursav (syuergeticus hatús). 

. .::\. sÍina ,izrnok gö~·esél hizlo;.;an n1cgszünteti. Bé.1-, 
gyomor-, n1ch-, vese- cs hólyaggörcsök ellcu irren hatú
sos. Hasznúl;iúk asthn1úkuúl és artcrioselerotik~1s aun'io-
spasrnnsokuúl is (érgöres). "' 

62. Con1pr. Strophantiui G. 
Rp .. Co1n priiuat-orn1n s tropha n till i-g·„ :K o. XX. 

D. ad S('atnlan1 vel phiola111. 
S„ ~·\.z or\·os ntasít:úsa szerint szedendő, de se111nti

esetrlj sen1 töhhet egyszerre 4 és na.pi 8 <la
rabnal. 

l\~l~s.zífdsr: 

Sac~charuru la<~tis C\~) 
Caeao pu1vis C\T) 

100.0 g' 

100.0 ir 
.:\. gondosall elkevert porl útucdYesít.iük: 

St.carin 2.0 g 
..t\cthcr clepuratus il0.0 n· 

hi~le_µ,:en kész'ít~tt, ~ldattal, 111ajd n nedYes l10rt. ~zohahD
n1ersekleten szarttJnk az nether tök(~letes clpúroln·úsáiO' 
('.203 g· súlyig·). :\ szúraz porkcYerl•khez adunk: "' 
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g·. St.rophantiu O.:íO g-
90% alcobo.J :ill.O g-

·oldatút és tökéletesen elkeverve isn1ét szárítjuk fenti 
rnódon :!02.50 g· súlyig. J:\. n:rert szúraz porkeveréket kis 
ll)"OlllÚSSUl sajtoljuk H llllll-CS dOUlbOrÚ llYOIDÓYal 

1' ula.jdon sdr1ai: Ba.rnaszi.uü, caeaoporszagú, darabon
ként 0.202 g· útlagsúl:rú tablettúk. 

J(iszolgáftatása (ex]Jedíció): Jól zúródó zacskóban, 
vagy dohozhan, hosszabb tárolás esetén üvegfiolában. 

G.11ór1.11haf"ása: Digitalis hatású, stabil sh·ophantus 
glycosida. J:\. digitalis hatású készítn1éuyek alkalmazá
súuak sziiks;Sgességét (az iu<likúciót} az Infusum digi-
talisnú 1 vúzolt.uk. · 

~-\. strovhantint akkor alkalmazzák, antikor a beteg 
11eu1 türi a digitalist, vagy digitaliskúrúra ruár uincs 
idő (ilyeukor iujekeióhau) . .i:\. stro11hantin ug:•anis el
lentétben a digitalissal, 11e1n knn1ulúlódik, hane1n azon
lHtl hat. lnjekeiúhan az akut ::-;zívizo1ng~-engeség leküz
dé.sére szolg·úl, tahlettúhan i1cdig annak n1egelőzé
sére alkaltnazzák. ICülöuöseu súJ~ros fertőző hct.egségek 
(pneu1nonia, inflnenzn sth.) kapesún. an1ikor a szívre 
tühh n1uuka húra1nlik s állandó erősítésre vau szüksége, 
:iaYa!t. 

_.._.\ gyo111or jól t.üri, „per o~" a cligitalisnúl gyengéh
hen hat és deko1npenzúcióhan a digitaliskúrút. ne1u 
lJÓt.olja. 

lii1. Co111pr. Theohron1ini jodati. 
R.p. Connir. theohro1niui :ioclati No. XX. 

D. ad phiola1n. 
S. Naponta H-szor 1 darabot. 

l1~ós.;:ílésc: 
l(alitun jodafn1n C\'") 100.0 g 
Xatriun1 hydroearhonicurn C'lJ 100.0 g 
.:\.mylu1n solnui C'71) 45.0 g 
r:l'heobrouii11un1 purnn1 C\T) 250.0 g 

_,\ gondo:'ian clkeYert port útzsíro1,zuk: 
Stearin 2.50 g 
C~hlorofor1n 25.0 g 

hideg-L'Il készített. oldalúval. (.:\. vóny1ninták szerint elü
írt aether csak ahhan az Psctheu lu1sznúlhntó, ha telje
sen perox~-d-1nentcs. niert ellenkező esetben a kalhnn 
jndidhúl jód vúlik szahaddú, arnp\y a kCszítJnényt súr
g·úsau els1.í11ezi. J\Iiulún az aethernek gyakori szenuyL•
zése a pcrox>-d, eélszcrübh helyeit.e a t·hlorot'orrn hasz
Jtúlata.) .:\. nedYcs port szohahöfokon kiszúrítjuk n1ind-
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nddig, n1íg· súlya 497.5 g-ra esökkcnt és hozzákeverv~ 
rralcum Yeneturn C\TI) 10.0 g-ját, közepes nyornással saj
toljuk 13 1nn1- es domború nyomával. 

T·ula}donságai: Fehérszínü, darabonként 0.508 g· át-
lagsúlyú tabletták. . 

K-iszolgáltatása. (expedíció): űvegfiolában, amelyet 
el,öbb parafadugóval, végül lég·n1eutesen paraffinna.I 
zartunk le. A készítmény a légnedvesség iránt igen érzé
ken{. Hosszabb ideig; ne tároljuk, legfeljebb 2--H hó
nap1g. 

Gyógyhatása.: 1 tabletta tartalmaz 0.25 g theobro111int 
és 0.1 v: kal. jodatumot. ... !\.. theobron1in erős diuretikus 
hatásán kívül tágít.ja a szív, agy és vese véredényeit s 
cz~lltal n1eggútolja az artcriosclerotikusok lokális érgör
eset, _csökken a hypertonia, a fejfájás, szédülés és áhnat
lansag . ... !\.. kal. jodatu1n anyagcserére és az érfalra gya
korolt hatásánál fogva az arteriosclerosis rég-i gJ-'óg·y-
szere. 

64 

64. Con1pr. Theobromiui jodati e. Papaverino„ 
R.p. Papaverini hydrochlorici 

ccntigra.n1.n1ata quadra.ginta ( g O.JO) 
I\:alii jodati 
r1ra:nunafa duo ( g 2.0) 
N at.ri i hydrocarbonici 
lJrn.nnnntn. du.a ( g 2.0) 
Theohro1nini puri 
grn-n1n1ata. quinque (g 5.0) 
... l\..n1yli solani 
cenli[Jra.1nn1ata nonaginla ([J 0.90) 
Solutionis ad granulationem No. \TI. 
circa ceutiyran1n1ata quinquaginta duo (g 0.52) 
Talci veneti 
centigran1.Jnata 'Vi_qinti (r1 0.20) 
1vI. r. cornpriinata No. XX. 
D. ad phiolant. 
S. Naponta il-szor 1 darabot. 

/{ észí tése: 
Papaverinun1 hydrochloric. (V) 20.0 g 
Kalium jodatum (V) 100.0 g 
Natriurn hydrocarbonicun1 (V) 100.0 g 
rl'heobro1ninuu1 vuru1n (V) 'J50 0 o-

Amylum solaui (VI) "45:0 g 
... 1\.. gondosan elkevert port át.zsírozzuk: 

Stearin 
Chlorol'orm 

3.0 g 
25.0 g 

hidegen készített oldatával 
Theobro1nini jodati-nál.) 

(Indokolást lásd Compr. 

..'.'\. nedves port szobahőfokon kiszárítjuk 111indaddig, 
míg súlya 518 g-ra csökkent és hozzákeverve Talcum ve.
neturn (VIJ 10.0 g·-jút, közepes uyornússal sajtoljuk 13 
111m-es domború uyomóval. 

1'uln}donsár1al: Fehér, vagy ig-eIÍ halványan zöldes 
árnyalatú, darabonként 0.528 g átlagslllyú tabletták. 

J(iszol[Jáftatása (expedíció): ŰYeg·fiolábau, melyet 
előbb rn1rafadugóval, vég·ül lég-111eutesen paraffiunal 
zártunk le .... !\.. kés'.?!itn1ény a lég-nedvesség- iránt igen ér
zékeny, ez okozza a készítéskor sok esetben elkertilhetet
len halványzöldcs színeződést is. IIosszahb ideig- ne tá
roljuk, legfeljebb 2-::J hó11a11ig'. 

Cf.IJÓl/,l/hatása: Lényegében azonos a fiil sz. készit-
1né11yuél lc:írtakka1, de annúl erélyesehh hatású, mert a 
JHlPaYeriu a sí1na iz1nok g·öresét erélyesen oldja. és nen1-
l'sak arteriosclerosis ellen hatúsos, hane1n nstlunás ro
ha1nnk 111cg·sziintctésérP vagy 1neg-elözésére is alkaln1as. 

fi5. Con1pr. Uroclesiul'icieutia. 
R.p, Phellylazodian1i11apyridiui hydroehloriei 

r1rrnnn1afa duo ( [/ 2.0) 
F. eo1uprin1atu No. XX. 
J). ad seatulau1 Yel vhiola111. 
S. „Az orvos ntasitúsa szerint, de na11outa legfel

jehh 9 darahot. 
llés.:zí I ésc: Pheny lazodia1ninopyri cliuu111 hydro(~hlo

rie. (\T) 100.0 g·~ot goudo.san elkeverünk 
Sac(~harun1 laetis C\1 ) :50.0 g· 
.:\n1ylnn1 solani (\') :!:5.0 g-

„\ porkeveréket útncdvcsítjük: 
Stearin 1.0 g 
9G0/n all'ohol 8.0 g' 
}Jnl'ilago g·nnn11i arab. 8.0 g 
Aqu. dest. 10.0 g-

vízfürdöu feloldott s kb. {j;) '-ra lehiitött oldatta .... .\ nyir
kos port szitáljuk (T\"), :-izobahőt'okou kiszárítjuk (a szá
raz gTauu!.úk súlya 17B g·) s hozzáadva rl'alcn111 venet. 
(\TI) :!,O g--ot-, azzal egyenletesen elkeverve. sajtoljuk kö-
2'.epes 11:.·oruússal 7 IIlu1~es do1nború I1yon1óval. 

1'uloJdonsáuai: Fehérszi11ü, 0.17H g- úllagsúlyú tah
let túk. 



·. ....4 kés.zítés 1uaa.11ardzafa: 1:\ készíttnény csak az arny
lutn solaHÍYal együtt graunlúlható, inert az a száraz 
g·ranulúkhoz utólag adYa könnyen szét.11orló n1asszút. 
eredn1ényez. )„_ készítn1éuy légn1entesen elzárva. huza
mosabb ideig változatlanul eltartható. (.A„ 11henyltlia1ni
nopyridinn1n hydrochlorienn1 újabban rnár kapható.) 

J(iszol-gáltafása (expedíció): Jól záródó üveo<fiolábau 
szolg·áltassnk ki. ""' 
, , GJJÓ.Q.lfliafása.: 1:\z .azofestékek csoportjába tartozó 
ertekes chc1notherapeut1kun1. A vese és a húo·yútak fer
tőzései csetébeu vált be, -nliut belső antiseptiCnm, külö
nösen coli-hacillusok okozta fert.őzésekuél hatásos. .l\.. 
vizelettel Yúltozatlanul Uriil ki s ezért a húo-y1itak le0 ·

erélyesehh dcsinfi('iense. ""'· ""' 

* 66. Con1pr. Vita111ini-Il1. 

Rp. 'lita1nini-B1. 
cenfif!rnnuna un1u11 ( !J 0.01) 
Sac:t'hari lact.is 
c~e11lilJran1111rrta ocloai11/a (l/ 0.80) 
StH·t·hari albi 
ce11ti.<1rau1.nurla oclo!linfa (.<J 0.80) 
... .\n1yli solani 
ccenfi[!rannnata quadraainta ( q o .. 10) 
Tal{'i Yeneti · 
cen.fi!Jra'111111af-a quatlor (fi O.fJ.l) 
1\L f. corupri1nata No. X. 
D. ad scat.ulan1 Yel phiolan1. 
S. Napo11ta il~szor 1 darahot. 

J(és.zíf<'sc: 

\'ita1nin~B1 
Sat·<'hnr11111 laetis (\'") 
Sat'eharun1 alhnu1 (\,:'") 
.-\.1nylu1n solaui C\!J) 
Talt~u1n venebnu ('\TI) 

1.0 g 
80.0 g· 
80.0 g' 
40.0 g 
4.0 g 

.:\ leg·gondosahhan elkeYert porf: (az összekeYerést a 
felírt sorrendben végezzük el) grannlúlús nélkül kiize
pes uy0It1Ússal sajtoljuk H nnn-es do1nhorú n;ron1óval. 

Tuln.idonsdon.i: Fehérszínü, darabonkéut 0.205 g út~ 
lagsúlyú tablettúk. 

J('iszof..qúlt-afása (exp<'díció): .Jól zúródó doho7.hau, 
vagy zac~kóhau. eset1eg· iiYegfio1úhan. llosszahb idei{r 
ne tároljuk, leg·t'cljchh 2-H hónapig. "' 

CtyólJ,1Jhal<isa: .e\ „B" Yiia1ni11 csovort közelebhröl is 
isn1ert össz:ctételü, legértékesehh tagja a „B1" vilan1in, 
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·vagy aneuriu . ... !\.. synthetikus B1 vita111in, a111it ina hasz
núlunk, a hővel szctnben scn1 nagyon érzékeny, oxydá
nióYal sze1nheu pedig nag·you resisteus, tehát aggoda-
10111 nélkii1 tablet.túzható és raktározható. 

„~~ntinenrotikus Yitan1in"-uak híY.iák. lliúuya „beri
beri'' beteg·séget okoz, arnelyuek lényege a periferiás 
itlegTentlszer deg·eneráció;ia (polyneuri.tis) és ebből eredő 
izori:isorYadús, de ugyanakkor csökken az emésztömiri
gyek rnüködése is és a szcrYezet eröheli állapota erősen 
hanyatlik, 1najd a teljes clgJ-engiilés köYetkeztében be
áll a halál. 

Gyógyászati alkalmazása többirányú: különböző 
nenritisck és neuralgiák keze1éséheu igen hatásosnak 
bizonyult. Az en1her napi „B1" Yita1nin szükséglete opti
n1álisa11 1-2 rng. Értékn1eg·határozúsa a „B1" avi.tamino
zisra érzékeny p;alatnbokon törté-nik. 1 111g B1 Yitamiu = 
:100 internacionális gah1n1heg·ységgel. 

fi7. Cotnpr. Vitan1ini-C. 
Rp. _.\eidi asl'orhiuiei 

[/rr11unnr. scntis (r1 0.5) 
Sat~chari lactis 
cc11tiurnnn11rrta ocfof!infa {g n.80) 
.:\rnyli solani 
cc11liuran1u1afa ocfoainla (u O.SO) 
Sacehari albi JJ 
ccnf-iarronrun.fa q1urdral]i11fn {n J.D) 
So1utionis ad p;ranulaiionetn 'No. III. 
circa cenfiaro111-1nufa quadragin'fa (a 0.40) 
n. t1ein adde. 
rl1aJci Yeneti 
ce11liürrrn1-n1afa quinque (u 0.05) 

J{észítése: 
.:\cidun1 aseorhinicnn1 C\~) 
Saeeharun1 laetis (\~) 
Saeeharu1n alhu1n (\'") 
.:-\1uylu1n solani C\~I) 

50.0 g' 
80.0 g 
40.0 g 
80.0 g 

.1:\ leg-goncl.osahban clkeYert port zsírozzuk: 
Stearin H.liO g 
.c\ether dep. (pcroxytl1nentcs!) 40.0 g 

hidegen készített oldattal, n1ajtl a uedvcs port szobahő
l'ok.on szúrítjuk az nether tökéletes elpúrolgásúig (25H.G 
g súlyig) . .e\ szÚraz j)Ol'kCYCI'Ókhez adunk rralCUIU \·eue-
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tum (\TI) 5.0 g-ot és eg;.-euleteseu elkeverve, sajtoljuk
közepes uYon1ással 9 111111-es domború nyon1óva1. 

Tula.jriousárta-i: Fehérszíuü, darabonként 0.2;i8 g át
lagsúlyú tabletták. 

J(iszoV!!ál-fatúsa (expedíció): Jól zúródó dobozban, 
vag·y zacskóban, esetleg üvegfiolában. Hosszabb ideig 
ne tároljuk, legfeljebb 2-3 hónapig. 

Gyógyha.tcísa: .... ~ „C" vitamin vagy ascorbinsav hiá
nya a legrég·ebben ismert avitaminozisnak, a scorbutnak: 
okozója, amelynek tünetei a bőrön, foghúson, izomzat
ban fellépő vérzések, a fogak és csontok törékenysége, 
továbbá infekcióra való hajlan1. Q:y·ermekeknél a „C" 
avitaminozis a ~Iöllcr-Bar1o-'v kórnak nevezett vérzé
kenysé-ggel járó betegséget okozza. - 1'.iinclennemű vér
zésre hajlarnosító betegségnél, fogszu,·asodásnál, rosz
szul gyógyuló hör- és c.sontsériiléseknél; a téli és t~va; 
szi hónapokban prophylaktikusan a szeryezct e11enal1o 
képességének fokozúsára, fertőző betegségekkel szemben, 
alkahnazzúk. ~.\ csecsemő napi szükséglete 5 111g, a fe1-
nil1-teké :10 n1g·. 

Oxydúeióval szemben érzékeny és ther1nolahilis. ~'1. 
con1vriinatun1okhan hel;;es eltartás 1nellett 11en1 válto
zik. Oldatban csak 11atriu1n hydrocarhouieuunnal tart
ható el s ehben az esetben sterilezhető is! (l1ásd injck
eióhan a 201} sz. készíhnP.u:i--·t.) 

* 
68. Cylindri hydrargyri eyanati. 
R.p. Cyliucl. hydrargyi eyanati Ph. HG. I\T. 

,(//'((.U/111({, lUl'/UJl. (fi 1.0) 
/'rusl1un u11un1. 
Snb signo veneni. 
·o. S. Külsőleg. 
1 g-os Cyliudr. hyclrarg·yri cyanati. 
..:\z or,·os kezébe. 

J( észí tése: 
I-I~~drnrgyru1n cyauat.nrn (l\;""} 

g·o1ulosau elkeverünk 
1000.0 g 

-100.0 g 
(i00.0 g 

N atr. lr;.-d.rocarboilit:um (l\') 
Xatr. chloratu1n vuru1n (l\1) 

és átnedYesít;iük a porkeveréket: 
lligított szesz 100.0 keu1-ével, 

aruelyben 1 g ineth~·Ieukéket oldottunk . ..:\. nyirkos port 
azonnal P.réseljük ki.ilöu erre a c:élra készített 10 111111-es 
laí)os, nikkelezett 11:ro1uóval s a urert cylindereket kii-
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lön-kiilöu halálfejes „Méreg" jelzéssel ellátott fekete 
vagy kék burkolóvapírba csomagoljuk be. 

Tulajdonsá.Qai: 2 g átlag~úlyú, iboly~sZÍIJÜ I?-.eng~r
ké.k, a1nelyek vízben zöldeskek szn1nel tisztau, uledek
men lesen oldódnak. 

....4 készítés 1na.gyará.zata: ~A... hyclrargyrum cyanatum 
- Hg (CN)~ - vizes oldatban semleges kéu1hatású és 
nagyon rosszul diss~ciáló higanysó., Ezt a saj~psá~át 
ellensúlyozza a hozzaadott kon:rhaso, amellyel Jol d1s
sociúló Ühloron1ercurat keletkezik, mig a benne lévő nat
rium hvdrocarbonat meggátolja azt, hogy az orvosi mű
szerek 'fertőtlenítésére használatos oldat a műszereket 
fonc:sorozza (hosszabb állás alatt azonban ez egJ-'"Ík ht
ga,nykészítménynél se1n kerülhető e1!). Isn1eretes q, h1-
ganysóknak az a sajútsága, hogy a nikkellel amalg?-111ot 
képe7„ a1ncly uetncsak azért kúros hatáslI, inert a 111k)c<;
lezést tönkreteszi, hanetn azért is, r.uert a 1nüszerek elct 
veszi el. f\ n1ethylcnkék 1nint festék azt a célt szolgálja, 
hog·:i--- a készítrnény Yizcs oldatút ue lehessen összecse
rélni pl. sublimat sth. oldattal. 

J:\ hydrarg-yrun1 cya11atn1n egyike a legn1érgezőh}l 
YcgyiUeteknek. :ft{ár köz(iuséges hőfokon is párolog ~s 
súlyos hig·a11y1nl1rgez.ésnek teheti ki a -..-cle fogla,lkozot. 
E készíhnény előúllítúsa tehát: esak ott engedhetó meg·, 
ahol a préselésre llnsz11últ helyiség j61 szellőztethető s.?-
készítő kellő óviutézkedésscl (szújra alkaln1azott leYego
szürő készülékkel, esetleg ivari gúzúlarl..'cal) Yédekezik 
e veszélyes Inéreg helégzése ellen . ..:\ chronikns higany
n1érgezés rneg·akadúlyozúsúra a Yele dolgozó sok tejet 
·ig·yon, lPhetiileg· I\:.T-ot szedjen és kön~·iikigérő keztyülieu 
dolg·ozzék. 

J(is:zolaáltoldsa (C.\'JJcdíció): .Jól zúródó ÜYcgfiolú
ha11, niindenkor „ilI{•reg" jelzé:-;sel és lepel'sételve ~zol
n·últassnk ki. .I\z err(H szóló orYosi reuclelvén~·t a gyogy
~zerésznek Yissza kell tartania .s a n1éregkiiu:i--·vbe be kell 
Yezetnie. 

(l11órt.1Jliafá"'a: Erl-lycs, dt• eg:--~ben 1nérges antisep
tiku1ll .. ·\ szöYcteket és a f{~uunüszereket keyóshé tiunad
;ia ineg, n1int. a subliu1at. Sze1nn1osúsra, hólyag- és h,li
velvöhlítésre ir"ctt erő~ hi 0 ·ítús1Ja11 (0.0~-0.05°/n) llasznal
júk. Leo·illkál7h azonban,"" 0.1°/n-o~ Yizes oldathau, tnií
Szc{·ek r;rtötlenítésére alknlinaz.zúk. I\:iilönüscn ;ió szol
{l'úlatot tesz a sterilizútorból kivett, n1űtét.re előkészített 
.~szközök, útrncneti - csira1nentes - eltartúsúnúl. IIosz
szahh ideig bcnnetartott müszcreket ez is rozsdúsítja. 
..:\z urolog;iúhan haszt1úlatos ú. n. Kat-hetervurin-han 
i0.2-0.25°/o Ilydrarg. cya na turn Yng:i--· ox:i--·rya11at:11n1 va1i. 
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69. Cylindri hydrargyri oxycyanati. 
Rp. Cylindri bydrargyri oxycyauati 

r1ranuna unu1n (fJ 1.0) 
frushtnt ununl. 
Suh. siguo veneni. 
D. S. Kiilsőleg. 
1 g-os Cylindr. hydrargyri oxycyanati. 
... \z orvos kezébe. 

Készítése: Lásd a fi8 sz. vényt! 
A hydrargyrun1 oxycyauatu1n nem egységes chemiai 

vegyület, hanem egy n1olekulasúl:ru:~;i hydrarg'. oxydat. 
fi. és bydrarg. cyanatu1n keveréke. Fertőtlenítő hatúsa 
nagyjúhau azouos a hydrarg. cyauatumal. .1.\. hydra1;. 
gyrurn ox:reianitl oldatot azonhau 1nüszerfertötlenítésre 
gyakrabban hasznúlják, az orvosok hozzászoktak, holott 
oldata rnindig- zavaros s fény hatúsúra könnyen ho1nlik~ 

'l'ovúhhiakat Jásd a {\8 sz. vénynél. 

II. DECOCTA ET INI•'USA. 

Főzetek és forrázatok. 

Főzetek vagy forrázatok alatt általában rendelés
kor készített olyan híg vizes, ritkábban borral készült 
kivonatokat értünk, au1elyeknél a vi:-:1zouylag rövidre 
szabott ki yonúsi időt a tartahuas alkalrészek tökélete
sebb kivonása. céljúhól egyrészt a hörnér;.;éklet ernelésé
vel segítjük elő, 1násrészt a víz és dróg egy1náshoz vi
szonyított aránya ügy van rncgállapítva, hogy az intra
cellularisau hezúrt. hatóanyag difftisiója annyira 1ueg
g~·orsul. hogy a rövid „extraetiós idő" alatt is kielégítő 
kivonási szúzalékot ka11nnk. 

J:\ konzer\·ativ gyóg~.,.szeré:-;zet egyik legértékesebb 
phytothera11iús készít1nény-csoportjúuak, a főzeteknck 
és a forrázatoknak elkészítése lelkiis1neretes 11.1n1i.kát 
és szakértehnet. kíván. J:\ gyógyszerkönyv „Decocta et 
infusa'' fejp.zete csak általúnossúgban körvonalazza a 
helyes készítést! Irúnyyoualat ad, de 11c111 köti nieg a 
gyógyszerész kezét akkor, arnidőn az orvosi rendelvény 
„l. a. p." rendelkezéséhez híven a cél érdekében alkal
n1azkotlik a drog, illetve hatónnyagaiuak a 1ernH.'.~::;zcté
hez. rrcljes és egyforrna értékü 1~ivonatot esak ezeknek 
a í'igyelernhcvételévcl és csak eg·ységcs készítéstnóddal 
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nyerhetünk. J:\ „Forrnulae uor1nales" fözeteihől és for
rázataihól csak akkor lesznek valóban „szabványosH 
készíhnények é.s csak abban az esetben pótolják és múl
;iúk felül a drúga és hangzatos nevű gyúri diaJysatu
n1okat, - an1e1yek n1ögött rendszerint egy-egy konzer
vált decoctum vag·:r infusum húzódik meg, - ha a ké
szítésüket minden vonatkozúsbau egységesítjük. 

.l'\. szabványos vényminták főzeteiuek és forrázatai
nak az elkészítésénél általánossúgban vegyük figye
len1he a következőket: 

1 .... A.. készítésnél használt készi.i.léket. 
2. J:\ drog· avrításának vagy porításának n1értékét. 
3 .... !:..... kivonáshoz alkalmazott. optbnális hőn1érsék-

letet. 
4. _.\ kivonás időtartan1út. 
fi. _A,,_ sziírés. illetve helyesebben a „kolálús" rnódját. 
... ;;1<f 1. J:\. t'őzetek és forrázatok készítéséhez „alkal-

1nas készülék'' tartását. a ~H0.520.119H4. B. "ill. sz. rendelet 
írja elő, an1el~· a közelebbi rnegjelölést illetőleg hivat
kozik a gyóg·yszerkönyy ,,Decoc·ta ct infusa" cikkére, 
ahol a g~~k. „g·őzl'iirclőbe helyezett fedeles 11orcelláu 
eclény0-ről beszél ugyan, dc a szöveg szószerinti értel· 
n1ezése, l}lÖg:öt.t is vilúgosan kidornborodik a gyk.-uek 
az a k1 vausag·a, hogy: 

1. a készítés ncu1 történhetik szahad, küzvetlen tii
zöu, ha11e1n csak víz- vagy gözi'ürclő közheiktatásúYal; 

2. a készíté;.;nél használt edény a1~yaga indifferens 
legyen (port·ellún, ii.veg. épzo1náncú Yag~r ónozott fé1n); 

3. a főzöedénynck fedele legyen. 
.::.\ t'őzet ós forrúzat szahál\·szerü készíté::-;ére alkal

rnas, ú. n. „Decoctorium" t.iiiu:-1' 111egv{ilasztúsút illetőleg 
a fenti elvek betartása n1el1ctt - a g-yóg;i{szerésznek 
szabad keze YUIL 

llészüukről a G·yóg~·szeré;;;zeti Intézetben 111úr éYek 
óta hasznúlt, - Schulek últal ajúnlott. - a.luu1iuitun
i'azék rendszert ajánl;iuk, a1uely :-;zahúlyszerü sterilizá
toruak is haszuúlhaló, olcsó incgolclús. 

J:\ küzépforga\n1ú gyóg~;:-;z.ertáraknak inegfclelő 
aln1niuiurn-t'azék 1nagassúga :!il L'Ill, útniérő,ie 1;, cnl. ..:\z 
al;iúra a l'lll rnag·as, fix lúhakon úlló útlugg-nt.ott alu1ni
niuru le111e7,t Yair~- l'Úl'sot hel~·eziink, a1neb· alú kb. 500 
kl:rn. vizet ii11tiink és a fazekat a g-Ö7. eHúYozúsúra szol
gáló lukkal ellúi"ott. fedővel zárjuk le. T-Ia a redőt rög-
z;ít-;iük és eg·y 111úsik lukon út a g-őztérhe hő111ér6t helye
zünk, sz.ahúlyszcrii sterilizútort (g·őzfaz.ekat) kapunk. 

+;\.z útlug·g·atott szita-t'eul~kre a !'őzet vag·y forrázat 
hel'og·adúsúra szolg-úló Erle1nneyer-lo1nhikot vag~· s7,é-
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lesebb szájú ú. n. tejes Yagy befőttes Üyeget helJ-ez.ünk, 
1nelyeket a hevítés ideje alatt hengervobúrral, vagy 
Petri-csészével lefö<lünk. 

Ad 2. ~:\z aprítás, illetT"e porítás mértéke az Infus. 
ipecacnanhae-nál, az Iufus. primulae-nál a „Form11laG 
Normales" elfiiratbau külön is fel vau tüutet.ve (I'l), 
míg a többinél a g~"lc-nek idevágó rendelkezését. vesz
szük figyelembe. Igy a Saponariáuál a III. sz. rostát, 
a Senegánál és a Digitalisuál a I\.T. sz. szitát használ
juk, n1íg az Infus. sennae e. uatrio sulfurieo-uál válo
gathatunk az aprítás fokában, amennyiben az Inf. laxa
tivurn-nál és a „Decocta et Infusa" fejezet.heu a II. sz„ 
a Species laxantes-nél az I. sz. rostát írja elő a g~·k. ~-\.. 
!'iennalevél felaprításának egyébként nincs nagyobb je
lentősége, rnert a lapos leYélkópletböl több hatóa1rragot 
ezúltal seru vonunk ki. Egységes cljúrús céLiából és a 
rend kedYéért ennek e1Ieuére a II-es sz. roslút. <l'~<!Z a 
le,-eJekuek 2 Yag7 3 részre való fel,·úgásút ajúuljuk. 

:\ dróg- porítás- vagy aprítúsfokút akúr hozatjuk. 
akúr húzilag készítjük. 1ninden esetben út:->zitúlú.:-;sal e!
leuörizE,iik. 

--.4d B. (>s J. .:\ kiYonásnúl alkalluazott hő1nérsékJct. 
l•s a kiYonúsi idő a hivatalos készítn1éuyekuél ueu1 egy
sége:-íthető s az erre vonatkozó kíYúnalrnakat az eg~-es 
y(>nyzniutúknúl kiilön túrgyaljuk. 

\ralarnennyi főzet és forrúzat „rendeléskor készí
tendő", n1ert a vizes oldat fehúrjc és ~zéuh~·drnt tar
taltua f'olytún kitüuö t{q1talaja a gon1húknak; n tligitalis 
infusun1 pedig n1ég a hatúsút. is l'lveszti. A. :!GO.:J10i19H·L 
B. l\í. sz. rendelet 4. ~. (l:J) szerint .,olda1ok, főzetek. 
s)·rnpok ko11zerYúlú~úra idegen anyagot lH1szuúlni ti
los". Ug·yanez a rendelet a 7. ~- (3.l-beu úg·:i; re1Hlt•1kezik. 
hog~- „hon1l(•kony Yagy hatúsukhan (·si.ikkenlí gyóg~-
szcrcklilíl (pl. infnsu1nokhól. de(·O('Íl.nnokhúl stb.) a Yé
ll:'--en felírt n1ennyiségnél UihlH•t fél ki t'ejezctt kíYánsú
gúra se1n szabad egyszl'rre kiadni"'. 

.:\. n1egro1nlús veszélye n1ég a „llosiin", azaz kischh 
111e1111yiség rendelése esetén is l'enuáll. ha azt a beteg 
helyh:lP11iil tartja el. Ne 1nnla:-:szuk cl tehút. kisE~olgúl
tatitskor az elYivőt. l'ip:yelrueztetlli, hog·y hűvöschh, sötét 
heI:i.·cII, jól lczúr,·a kell tartani a gyóirszert, 11c111 1)cdig 
napt'(•nyes ahlaklnu1 Yagy a Inelcg· szohúbau. Ila pedig 
az or.-os a beteget (pl. tú,·olahhi k<.izst~ghen lakik, vagy 
elutazik ~th.) nugyohh rueuuyiségü l'őz.ettcl Yagy l'orrú
zattal akarja cllútni, a heteg· érdekéhen a.iúulatos az 
orvossal iucghesz('lni a;r, il)·eukor 1núlhatatlnnul szük
ség-es kouzcrYúlúst! 

'i2 

Az újabb gyógyszerkönyYek között a dán gyóg;y
szerkönyy egyes gyóg~·szerek kouzerYálására előírja az 
11. u. nipaesz.terek használatát. Ezek a p. oxybenzoeSavas 
.nlk;rleszterek az egészségre teljesen ártalmatlanok és 
-élelmiszerek konzervúlúsára is lehet alkalmazni. A 
Nipasol vagy Nipacornbiu n1ár 0.1-0.2°/o-ban konzervál, 
de hivatkozással a f_eníi rendeletre, csak az on~os hoz
zájárulásával használhatjuk a gyógyszerek kouzervá-lásúhoz! · 

... ~ főzet és forrázat értéke, de különösen az elkészült 
gró~·y_szer .k~l.se_je na.gy mért~~beu függ a „kolatura" 
kesz1tes n1odJatol. J:\ helytelenul értehnezett va[)"y nem 
egységesen végzett sziírlézés az oka legtöhhszö~· azok
nak a rncgjegyzéseknek, „hogv a rnúsik patikában elké
szített ue111 ilyen Yolt" s bizo~1v nag:1;on nehéz a laikus 
vúsúrlónak 1neg·1nag·~-arúzni, hÜg,...- 1n~lyik a .ió .... ~ zava
ros folyadékok szürl6zésénél a gyógrszerészi gyakor
latban a „l'iltrúlús" és a „kolúlús" fogaln1ával találko
zunk . .:\ l'iltrúlússal a szahad :-:zcunnel lúlható alaki 
t'le1ncket tel.ieseII eltúvolít.ink. a kolúlú-:;núl pedig csak 
a lebegő dúrvúhh részeket, pl. drógrészceskékct külö
uítjiik cl. 

...:.\ deeoetu1nok és iul'nsuzuok nagyré.-;ze ug:i.·nni.-; -
11li11t: tauköuyYeiuk 1n0Itd.iúk - ú. IL kolloid suspeusiók 
s i'iltrú!ússal sok értékes alkotórészt túYolítnnk el, külö-
11iiscn a deeoctun1ok11úl, an1elycket a gyk. „azon forrón" 
::-züreti é:-:; a tö1nöt szürőfeliiletrc Yiit oldat csak lassan 
esevcg le, közheu lehül és értékes anyagok esavódnak 
ki s 111aradnak a szürőn. 

.A. .,Forruulae Nor1nales" Y1.dan1e1n1:i.·i fözetnél l•s 
rorrúzatnúl „l. a. JJ. ad eolalurrnn." rendelkezik! Egysé
g\!S el.iúrús y(~gett- hasznúl.iuk a nyo1nó.-al ellútolt, köuy
nreu ti:-::zt.ít.ható kis aluuii11iuu1 sziírőkésziiléket (1. clr. 
1\'ag~- B.: C+yakorlati Ggyóg·yszcrészct. II. kötet 81 o. iri 
kl•p), a1nelyre egy .-é.kony, yÍzzcl kirnosott g;ravot.lcn1ezt 
htdycz.iink. Ilyen znódon a knlúlúst g·yorsau elYégezziik 
é-" a kiegé.szítésül hozzúadott 111osó,·íz lcescpegése utún 
n1ég· enyhén ki11yo1nllat.iuk a drógot ós a vattale1uezt. 
:Szüröru]1úk alkaln1azúsú tói ta rtóE~kodj u11k. 

* 70. Decoctun1 saponariae Jlungaricac. 
(Rendelé,.;kor ké;.;zítcudő.) 

R.p. Deeoct.i ratlieis saponariac llungaricac 
e f!J'({UU/l((/iÚus (/UÍH{fllC (.q 5.0) "'i<!.1..\. \ 0„Jf"\ 1..·~ll. 
l. a. p. ad colat.nran1 \ 
11ranu1u1fun1 ccnl111n quinqua.<1iula (u 150.0) 
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Liquoris au1rnouiae anisali 
aran1111ata duo ( g 2.0) 
Extr. liquirit. depurat. aquos. subspiss. 
yranunafa quinque (.q 5.0) 
l\f. D. S. 2 óránként 1 evökanúllal. 

l{észífése: A III. sz. szitún útrostúlt szavpangyöke
ret 300 g-os vag:'; félliteres széles szájú ü. Il. befőttes 
üvegben J.;l g vízzel rúzogatunk. vagy fa1apocca1 át-ned
vesítés céljából néhány vercig· kcvcrgetünk, rnajd 150 g 
víz hozzúaclúsa ulún az üveget Petri-csészéve1 vagy óra
üveggel lefedve, az időközben forrásig hevített Dccoe
f'óriu1nha hcl;rezziik és a gőz kiúran1lúsú.tól szún1ítva HO 
percig hevítjük .... !\.. főzés ideje alatt H IlCrcenként a fa
lapoccal (kc\~erőpúleúval) az üveg tartalrnút n1egkcver
jiik . .... !\. lúng eloltása utún ;} percig vúrnnk s a 111ég 
ineleg kivonatot kie1uclvc, a fent isruertet:ctt uiódon 
1neg·sziirjük. Közhc·lJ= az e:xtr. liquirit. suhspissu1not pa
tendulúha lernérjül\:, a liquor. auunon. anisat-t kever
getve esevvenkéut. hozzúadjuk és a lang~-o:<> kolalurú
hau keverg·etye feloldjuk, végül lepúrolt YÍzzel 157 g-ra 
kiegószítjiik. 

7'u.la.]dons<Íf!ai: Barnúst'Pkete sziuü, édeskés, karcoló 
ízü, rftzogatúskor erősen habzó, gyengén únizs és an1-
monia szagú, kissé zavaros, úllú~ köí',hen iiledókessé 
y{t}ó folvadék. 

„4 k('s.zítés JJ/flf/.IJ((./'(rzafa: J\. sapouin tartahnú vizes 
készíbnények erősen habzanak, ennek elkerülése végett 
eélszerií a fenti sorrend. _..-\ liqnor a1nmon. anis-nak az 
extr. liquiritae-hez való keverése azért is célszeríí, n1ert 
a glycirrhiz;iusaY an1n1onin111 sója johhan oldódik víz
ben. rnúsré::;zt. az; illó olaj is egyenletcsehhen o:-;zlathatö 
íg~- el. 

It.is,?:ol{Jált-afása (expedíció): Sz;íntelen vag·y zöld
::>zinü üveglie1L Sa1lonintarlaln1ú k(•szít111éuyekuél a 
„I-Iaszuúlat előtt jól felrúzaudó" c-í1nkét ne alkal1unz
zuk, inert az erösell habzó készítrnéuyt a het:eg· nern ve
szi he szíve.-:en. l~legendő, ha kiatlúskor a t'elkcYerését 
ajú11ljnk. 

c;.116u.11holdso: ExpeC'fOl'HHS {köptető)! _.:-\ gyk.-ben 
hiYatalos Radix saponariae l~Iung.-t, a t'eh{•r szappau
gyiikcrct, a (lypsopltila panieulata. sz.ol_gú\tat.ia (n1a
gyar dróg!l Sapo11i11 t.art:ahna lfi-:!W1/o. l-[ae1uolytikns 
indexe t'tnbernél l:~ilOOO . .t\. sa.poniuek er6scn izgatják 
a garat. nyeli.íc·sö é~: g·yon1or nyúlkahúrtyájút. ..:-\ hely
heli ingcrhatús ret'lex útoll a tiidőhólyagoc:-:kúkra (a 
hronehusokra) !cYődik út, a1nely fokozott nyidelválas7,
túst és hfgahh köpetkiüriilést Yúlt ki. l\. sapoui11os köp-

tetők tchúl helyi hatús{1 szerek, a g·yomor, bél nyálka
hártyán út ne1n szÍYÓdnak fel. - \Térbe jutva feloldják a 
vörö:-:. Yérsejteket. (haen101ysis), tehút rnérgezök. Huza
mosahh szedése étvúg·ytalansúgot: s érnelygést (nauseát} 
okoz. Szedése éhgyornorra nem célszerü. 

* 71. Deeoctun1 senegae. 
{R.endeléskor készítendő.) 

Rp. Decocti radicis scncgae 
e [Jrarnnurtibus octo (fJ 8.0) 
!. a. Jl. ad eolaturan1 
f1ra1111nallon cenfu.tn ocloainta (u 180.0) 
Liqnoris an1n1onii anisati 
_<,;·annnata d·uo (fi 2.0) 
::\f. D. S. 2 óránként l eYőkauú1lal. 

llészífése: ~\. Decoctu1n sa11ouariae I-Iu11garieaenúI 
leírt 111ódon - a I\T-es porítúsú dróghól készített se
ueg·a rözet 1neleg kolaturújához erős kevergetés közben 
t'se1ipenként adjuk n liquor an1u1onae auisat-t és az
üveget azonnal lezúr.ink. 

J{iszolaáU:afdsa (expedíció): ... \.zonos a iO sz. vénnyel. 
c:.uóayhaf-ása: ..::\ g~·k.-hen hiYatalos, nagyrészt Ame

rikúhól szúr1nazó drógot: a Polygala scnega szolgáltatja. 
Sa1)oui11 (seneg·in) tartahnn il--10°/o. IIaernolytikus in
dexe l:GOOO. flatús111echaniz1nusa 111egegyezik a Sapo
nariúval. } ... n1agyar saponin tartahnú dróg·ok (Sa1)0-
1inria, Priinula) vóto1;iák! 

* 81. Infusuu1 clig·italis. 
íl{cndclé:-;kor készítendő.) 

l~p. ])igitalis folii 
uran1111a. uu1un (u 1.0) 
l'iat 1. a. infu:-;u1n 
ad eolut.nra1n 
_r1ra1J1n1at1nn cen/11111. qui11quaffinh1 fa 15fJ.O) 
D. S. Naponta a-szor 1 evőkanúllal. 

Ilés.zífésc: .:\ lepara.t'fi1~ozoft dngóYal ellíitott: ki-
sehb iiyeghen tartot-t titrúlt levélvort erősen összerúz
í_a1k, hogy a leg-fclső. kevésbé tarlal111as rész az alsó ré
teggel elkeveredjen . .:\z 1 g lc1nérése után a.1.. üveget 
azonnal lezárjuk és isrné.t: leparaffiuozzuk. 1\. lemért 
levélporl kb. fiO"~os vízzel kiöhlitclt. fedeles porcellún 
infu11clibnlun1han vagy fedéllel ellútolt lúg·1nentes be
lőtte:-; ü\-t•gben l:íO g· kb. ()0" hörnérséketü vízzel kever-
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-getés közben leöntjük; a kevergetést 3 percenként meg
ismételYe 30 percig· közönséges hőmérsékleten tartjuk, 
n1ajd ennek elteltével az últalános fejezetben múr ismer
tetett 1nódon vattalen1ezen ruegszür.iiik (kimutatható 

adsorpció a vékony vattalenrezcs szürésnél nincs!). A 
kolaturát megmért zöldszíníí üvegben 150 g-ra kiegé
szítjük .. .I-Iüvös helyen tartandó" címkével szolgáltat
juk ki. 

Tula.}donságai: Zöldes úruyalatú, halványsárga szí
nü, rázogatva kissé habzó (digitonin nevű saponiut tar· 
talmaz!) sajátságos szagú, kissé keserű ízü, gyengén 
01n1leszkáló folyadék. 

l(észífés ·1na.r1ya.rázaf"a: Teljes hatúsú forrázatot csak 
ahhan az esetben kaphatunk, ha a gyk.-uek a cligita1is 
leYélre voratkozó rendelkezéseit a legpoutosaühan be
fartjuk. I\:iilönösen arra hívjuk fel a figyeltnet, hogy 
L'.sak törz~köuy':ezett. ú. n. titrúll f\T-es porilúsú foliu-
1not a néµ;r hetes sz.iiksc'.•g·lel nek 1nt>gl'elelő nngysúg·ú. 
Yag,\- annál kisebb ÜYegekhcn szétosztya tartsuk s lég
n1cutesen zúr.ink le az ÜYegckct, inert a glyeosida hasa
dúsúhoz szükséges Yizet. a sz.úraz por a. levegőLöl g~tor
san felveszi. (..::\. levélpor 'ncd\·csségtartaln1a legfeljebb 
13°/o lehet. 

~<\.z Iufnsun1 digilalis he.lycs készítésére vonatkozó 
Yólen1ények eltérők. Straub hékakísérletei utún általú
han a 3-fi óráig tartó hideg 1uacerúciót tartják a leg·-
1negfelelőhhuek. E7i a hosszan elhúzódó készítési inócl 
azonban gyakorlati sze1nponthl kifog·úsolha.ló, külöuö· 
sc11 „l·ito" rPtHlelkezésnél, an1ikor a g·,...·ógyszer ln_;sctlcl
n1es kis7,0Jµ;últatúsa ko111oly kiivctkez1nén;i.-ckkel járhat. 
..::\ 1nag·yar gyk. a dróg·ot (iO~ hő1nérsékletií vízzel öuleti 
ln és HO percig úztat:ia . ...-\ holland gyk. a drógra hideg 
Yizet ti.iltet, vízfürdőn f){(-ra t'elhevílteti s czeu a hőfo
kon tartja 1;) percig· s uttina 1nelegeu szüreti. 

(h•Hrner a Focke-féle hékarnódszerrel dolgozva leg
hatúso::.;ahhnak a. hidegen Ul<tCL'rÚltat, utána a 1neleg·e11 
ki\·ont. dc hideg·en sz.ürtef. s véµ;iil a hollancl g;\·k. sze
rint kész.ült 1neleg-en sziírtet talúlla a leg',johhnak. Son
gott a l\faguns-}Intschcr-féle n11H·ska1nódszerrcl vizs
g;últn n1cg az infusninokat, éprieu ellenkezőleg, a 111ele~ 
geu ké:::ziil tet találta a leg-hatúsosalJhnak. 

Ji}bből a. két ellentétes adatból, an1elyct két külüu
höző vér1nér:.;éklctií úllnt felhaszn{llúsúval kaptak, n1eg·
úl!apítható, hog;i,- a n10.gyar gyk. n1ódszeréYcl an1el;i.· 
gyakorlati sze11111outhól is a lcgeg;i.·szerühli - 1ncg·-
1negl'elelö niin()ség·ü iufusu1not kapunk . .:\.z. orvos néha 

Int'. digit.-t együtt rendeli az Inr. ipec.-va.I, ebben az· 
esetben 1nindig- külön-külön kell elkészíteni a rendelt 
víz felével s csak a kiszolgáltatáskor kell eleg·yíteni a 
két infusun1otl . ~ 

l{ iszolgcil tatás (expedíció): Lúg·mentes, sötétszínű 
és kifőzött üvegben szolgáltassuk ki. A glycosidákat 
lúgok gyorsan bontják . .r\ barnaszínü üvegefr ezidösze
rint csaknem kivétel nélkül alkaliát adnak le, helyettük 
tehát a sötétzöld, ú. u. palacküvegből készült gyóg;y-sze~ 
res üveget használjunk, amely lúgmentes és fény át 
nem eresztő képessége sem marad el a barna üveg· mö
gött. ~;\z üveg· kifőzését különösen akkor tartjuk szük
ségesnek, ha "vitrnm adlatum"-ról van szó, mert hicleg
vizes kiöhlítéssel nen1 pusztíthatók el az infusum gvors 
bo1ulásút előidéző gon1búk. Issek.utz a. bon1lás ineg'gát
lására 5-10°/o szesz utólagos hozzáadúsát ajánlja az 
int'nsun1hoz. Pilich vizsgálatai szerint 0.4°/o nhH1solnat~ 
riun1 hozzáadása ue1ncsak a penészedést akadályozza 
rncg, hanem 3--i hétig ruég- a hatásában sínes kimutat
ható vúltozás. Kouzervúlószert azonban - mint az ú1ta
lán_os i'eje?,ethen. is l\.ifejtettiih: - csak a·;, orvos rende
letere alkaln1azhatunk! 

(Jyó!Jyllafás: ~-'\. digitalis glycosidák hatásukat csak 
hornla.Uau úllapotbau fejtik ki. 'líz jelenlétében enzy-
1natikns hatúsra lehasadó „genin"-ek szívre gyakorolt 
hatása sokszorta gyengébb. Ezért nem tartható el hosz
szabh ideig a vizes infu:-u1n. 

~\ digitalis glycosidák a szívizom munkabíró képes
ségét. fokozzúk abbau az esetben, ha a Yérkeringésebn 
oJ,\~au útmencti yagy 1naradandó akadály úll fenu, a1ne
lyet: a kifáradt szív önerejéből múr leküzdeni ne1n tud 
(dekompenzált lesz!). Egészséges szív thcraviás ada
gokra nern reagúl, inert izomerejének fokozúsúra nincs 
szükség . ..'.'\. digitalis hatás 2--4 g levél elhasználása után 
(2~18 óra rnnlva) szokott beúllani és ettől kezclYe hosz
szahh ideig tart (ku1nulativ hatás). Digitalis kúra csak 
or,·osi ellenőrzés 1ncllett folytatható. Ismétléskor tehát 
legyünk ÓYatosak s nnienuyihen 1nódn11kba11 úll. figyel-
111eztessük erre a beteget vagy hozzátartozóját. .... '1.. n1ér~ 
gczés első tünetei a vnlzusszú1n e-sökkenése (percenként 
G0-70), sze1nkúprúzús, keserü szájíz, széclülCs. Ez eset
heu a kúra tovúbh nern folytatható . .:\z eredtnénytelen 
dig~talis kúra a beteg· súlyos állapotát annyira leront
hat.i<1, a szív inüködését annyira csökkenti (iucompen
zúlt lesz). hogy azon rnúr segíteni uen1 lehet. 1\ hatásos 
iurn~unnnal tehút. nenH_·sak a beteg rendkívül kínzó· 
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pauaszaít sziiutetjiik n1eg 11illanatuyilag, hanein az éle
·.tét is megmenthetjük. 

82. Infusun1 ipecacuanhae. (A.) 
(l'.{endeléskor készítendő.) 

Rv. Ipecacuanhae radicis (IV). 
cenf'igrrnnnzata ,i:·iginfi quinque (fi 0.25) 
Acid. hyclrochlorici diluti 
f/uffas tres (!Jl) 
t'iat 1. a. inl'usum 
ad colahiram 
gran1Jnatuin cenfu.n1. qui11qua-.r1inta (r1 150.0) 
Liquoris a1n1nonH anisati 
r1rannnatn duo (g 2.0J 
:UL D. S. Naponta 13-szor 1 evőkanú1lal. 

J(észítése: ~-\.. I\T. sz. szitán átszitált (nen1 .,niiuutitn 
„r:oncissa"!!) drógport 15 g víz é:; 3 csepp hígított sósav 

elegyével kevergetve,. a Decoct. Saponariae-uúl leírt 
111ódon ótnedvesítjük, n1njd l:JO g vízzel elegyítve, a g·öz 
kiúran1lásától szúiuítvn, 3 percenként erősen felkeverve 
10 percig hevítjük. /i he·v-ítés hcfejezt~se után az üveget 
kie1ncljük és tart.aln1út' gyakrabban felkeverve, kihülés 
utún 1neg111ért gyóg~~szeres üveg~)C szűrjük s 1.~ kolat~1ra 
súlv:út 150 g-ra kiegészítve, a hqnor a1111110111ae Ulll:"<.l

tus't cseppenként, rázogatva hoz.zúkeverjiik. 
71u.Z.ajdonsá-.r1ai: Kissé opúlos, súrgás árnyalaiú, ánizs 

·Ós a111monia szagú folyadék. 
J(észílés 'Jnaq11ará.zafa: „A„ Dúvid prof. ú1ta1 ajánlott 

r;ósavas kivonás.t · alkaln1azzuk, an1e1lyel a dróg alknloi
dúit csakucn1 teljes egészében ki tudjuk vouui. 7!\.. ~·~·k. 
. ."Deeocta et int'usa" fejezetében előírt kivételes keszi lese 
is felesle(J'es! ... -\.. sósavas készítéssel kh. 40°/o drógot ta
karítunk ""n1eg, rnert azonos gyógyhatás elérése c~ljúhól 
a?; eddig szokásos dróg rnennyiségnek csak 60°/o-at kell 
e:-ak ve11 ui. 

J{is:zolt1dlfntdsn (rxpedíció): Színtelen. vnp;y 1,iild~ 
színü üvegben orvosi rendeletre szabad kiadni „Hasz
nálat előtt felrúznndó" cí1nkével. 

(;.IJÓfl.IJ/Hrfása: Nagyohh adagban húnyta\'ó, kis ada
·n-okhan köptető. Radix it1ecacuanhae hazánkhan nern 
fere111, de a saponin tartal1nú drógjainkkal jól pótol
ható, rnert hatús1nechauizn1usa lényegében azono~ eze-
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kével. ... "-lkaloida tartahna 2.5-3°/o (e1neti11, cephalein, 
vsyehotrin stb.). Tartalmaz ezenkívül egy savanyú sa-
11onint is .... -\.z alkaloidák és az ipecacuanha-saponin erő
sen helyi izgató hatásúak és elsősorban a gyon1or 
e1neticoseusihilis idegYégződéseket izgatják. Nagyobb 
rneunyiség (0.2:J-0.5 g) egyszerre Yaló elfogyasztása 
húnyúst, míg tört adagjai csak reflektórikus nyálelvá
lasztást (expektorációt) vált ki. Ezért sem szabad tehát 
a sósavval készíiett int'usum elöállítúsúhoz a régi ada
gokat baszuúlni, hanen1 annak csak fiOn/o-át,_mert a kö
zel 100°/o-os alkaloida kivonás fo1vf"ún a szokásos sze
dési mód inellett a beteg én1elyg6sről és erős bányin~ 
gerröl fog panaszkodni. 

83. Iufusunt ipecacuauhae n1ite. (B.) 
(R.c11de1éskor készíte11dö.) 

R.p. Ipccacuanhae radicis (I'l). 
cenfigrronnurta quinqur! (fi ().05) 
.f\eid. hydroehloriei diluti 
fJuffron unrf'ln (!) 
fiat: l. a. infusun1 
ad co!aturatn 
t11-r11>1n1altnn octogi-nf((. (lf S0.0) 
Caleii al'etylosaliey1iei 
fJra.nnna uuu1n et sen1is (!/ 1.50) 
Liq~1ori.s a1P1nouii anisati 
f/Uf'fas g11inque (Jl.) 
Syrupi sirnplieis 
ad fn·a1nn1a!a. cenfton (fi 1(10.0) 
l\I. D. S. Gyermek életkor szerint 1 éven alul 1 

kúvéskanúllal, 1 é.vcu felül 1 gyer1nckkauúl
lal na1ionta :J-szor. 

J(észífése: ..:e\ forrúzat elkészítése tcljeseu inegegyezik 
:a 82 sz. kúszíinH~nll:rel, <le aí~ előírt 0.05 g radi:x ipeca
euauhae-ra esak egy esepp higított sósavat kell venni. 
_\ lctuért gyógyszeres üvegbe el6Uh a 18.:i g syrupot 
1nérjük le s ehhcn oszlassuk el rázogatva a liquor a.111-

111011. anisat-t. Ehhez adjuk rúzogatva a kolaturát és a 
y(•gén oldjuk fel heune a c:alc. acetylosalicylieu1not. 

'l'ula,idonsá[/ai: l\legegyezik a 8~ sz. vCnnyel. 
... ·1 készíf'és uUlf/JJarázuta: ... \ c:alc. aeetylosalieylicu-

1not: azórt eélszerü a végéu oldani, inert az nlkaloídúk 
J'elb:í.rása után esetleg 111ég fennn1aradt sósavat az aln-
1nouia leköti s a sósav a calc. acetylosalicylicu1not nern 
bonthatja cl. 
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Kiszolgáltatása (expedíció): :iliegyegyezik a 82 ?Z •. 
vénnyel. _.\.. rad. ipecacuauhae-ból csak gyer1nckdos1st 
és lúzcsilla11ítás eéljából calc. acetylosalicyl.-ot is tar
talmaz. 

84. Infusu111 prin1ulae. 
(Rendeléskor készíteudö.) 

Rp. Primulae radicis (IV) 
grammata tria ( g 3.0) 
fiat 1. a. infusum 
ad colaturam 
t1ra.nnna.tuni cenfu1n quinquaainta ( g 150.0) 
Extracti liquiritiae dep. aquos. subspiss. 
e gra.1n1uatibus qui11que (g 5.0) 
Syrupi \simplicis 
granuna.f:a viginti. (g 20.0) 
nL D. S. 2 óránként 1 eYőkauállal. 

J{észítése: A I\T. sz. szitán útszitú.lt Prhnula gyöke
ret a Deeoct. sapouariae-uúl leírt rnódon, útnedvesítés 
után, a Decoetoriu1nban a gőz kiáramlásá.tól színuítva 
10 percig hevítjük. _-\.. hevítés ulatt 3 percenkéut fala
poecal az üveg tartalrnát megkeverjük. 10 perc elteltével 
az üveget kie1neljük s néhányszor felkeverve a forrá
zatot kihülés után az is111ertetett módon megszűrjük. 
I\:özheu az cxt. liquiritiaet és a syrup. simplexet pateu
dulába le1nérjük és a hideg kolaturábau kevergetve fel
oldjuk. 

1' ula]donsdgn.i: Barnúsfekete színű, édeskés, eröseu 
karcoló ízü, kissé aromás, 111eth:.rlsalicylatra. e111lékcztető 
szagú folyadék. 

Készítés JUa.[J.1Ja.rá.zafa: :Uiegegyezik a Decoct. sapo
nariae-uúl ehnoudottakkal. Nagyon rossz ízű, ezért még·· 
S;i.crup. sitnplexet is tartalmaz. 

](iszolgáltatása. (expelríciú): 1\zonos a 70 sz. vénnyel. 
Gyóu.1Jhal"ása: ,..!\... radix Prirnulae a gyk.-hen nem hi

vatalos. J:\ g·yógyászathan a Prirnula veris vagy ol'l'ici
nalis gyökere, helyesebben a. rhizoma a n1ellékgyökert;:k.
kel eg·;i.·ütt llasználatos. Fiazáukban is honos. \lirágzas
kor (ávrilis-május hónapokban) g·yüjtik . 

.:\ friss rhizon1a szagtalan, szárításkor aromás szagú 
lesz. Sa1)ouintartahna. (prin1ulasav) 5-10°/o. IIaen1oly
tikas indexe ernbernél igen n1agas (1:2G0.000), de vízben 
nag·yon rosszul oldódik s a haernolytikus iudexé?_ek 
n1eghatározásához éppen ezért a natr. sójáb haszuálJak. 
1Iatás1nechaniz11111sa inegegyezik a Sapouariauál ehnon
dott.akkal. 
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85. Infusun1 sennae e. natrio sulfurico. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Senuae folii 
11rrnnnzata quindeci1n ( [! 15.U) 
l'iat. 1. a. infusum 
Natrii sulfurici crystallisati 
gran1n1a.ta. vi!linti c1-zti11que (g 2/i.O) 
nr. f. sol. D. S. 2 óránként 1 evőkanállal a hatás 

beídltáig. 
Ilés'"zítése: .A„ senna leYelet ollóval nagyjúha.u 2-3 

darabra összevúg·juk és 20 g hideg vízzel a Decoctnm 
Saponariae-nél leírt módon átnedve::;ítés céljából nyom
kodjuk. Néhú1r;i.r perc n1ulva liü g YÍzzel elegyítjük és 
a lefedett üveget a forráshau lévö Decoctoriurnba he
\~~ezziik s 10 percig - 2 verecuként felkeverve - hqvít
ii.ik. Utúua az üveget kierncl:iiik a f'azékhól és uéhany
~zor í'elkcverve, HO pel'L' n1úlYn, nz általános részben 
ismertetett 111ódon 1negszürjiik, dc a drógot nctn uyo1n
kodjuk ki, csak let'sepegtetjük. Közben :200 _g~?.S hengeres 
iivc1"lieu a natr. sull'urh.·un1 cryst.-ot len1erJnk, a kola
turifha.n feloldjuk, vécrfil papíroson n1egszürjük és 
an1e11rryihe11 szükséges, 200 g-ra kiegészítjük. 

..::l kés.zítés n1rrr1.1Jorá2'afo: J:\ scunalevclct célszerü 
összevagdalni a I. sz. rosl:únak n1egfelelő nag·;i.·sá.gúra, 
mert az egész levelek erősen összetapadnak s az egyen
letes átne(lvesítést akadályozzák és a hatóanyagok rosz
szabhul vonhatók ki. .. A. dccoctn111 készítés felesleges, 
1nerl· a hatóanvagok íg-v jól kioldódnak, tle nem is eél
:-7.erü. n1Crt a 1Í1elcge11 .s.zü'rt dcl'Ol'tnrn rniut:án a levél 
:-:ok nválkút; tartalrnaz - rosszul kolúlható . ..'.:\ kolúlús
kor nCrn kell kinyoinkodni a drógot, n1ert a vattale1ne· 
zen útnyo1nott gyantúktól és pektintől erősebheu üle
dékes lesz és üri.ilé~kor a görcsös hatús fokozódik. 

1'ula.jdonsd[Jai: Baruás sárgaszínü, sós,, kesernyés 
ízü, senn:.ilevélre en1lékeztcfő sz.agú folyadek, arnely 
úllús kiiz;hen kissé üledékessé vúlik. 

J(is.zoloálf"atása (expedíció): ,.T-Iüvös helyen tartan
dó" t•írnkévcl ellátva s?.olgúlta:-;suk ki. 

Gyóoyfurldsa: ..e\ senualevél és g:h~uher~ó eg:;i.,üt_t~s 
alkalrnazúsa g·yors és tökéletes hnsha:1to hatast h1ztos1t. 
_..\ scnna kh 1°/o oxyn1cthylauf.rachi11011t tarü~ln1az .. ~n~1~J;t.
esak a vastagbelet .izgat:ia s .uöve,li a per1~ztalt!ka:iat, 
1nÍ'" a natr. snlfuric. cryst., 1n1ut soshasha:ito a vckony
hél"" osrnotikus nyon1úsút növeli, leköti a hé.\ nedvet„ a bel
tartalon1 1negnöYekedik, a111cly n1echan1kusan ingert 
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gyakorol a vékouybélre és fokozza annak inozgását. 
Ezzel a kombinúcióval tehát a kiüriilés iucggyorsul, 
mert a fokozott ueristaltika az egész béltraktusra kiter
jed; vag:'tis rtn1ig' csak senna a1kalmazúsakor a hatás 
átlag H--8 óra 1nnlva jelentkezik, addig glaubersóval 
együtt adva, az. egyéntől függően, 3--6 órán belül hat. 

A vényen felírt „dosis" kb. 3 hashajtó adagnak felel 
meg. 

98. i\Iucilago salep. 

Rp. Muc:ilaginis salep 
l/'l'Cf.n1:n1nta cenhon (g 100.0) 
D. S. Naponta 3-szor 1 ká.-éskanállal. Használat 

előtt felrázand4. 

]{észíf"ése: ,..!J.,,. sa1ep gu1nó fino1n porát (ellenőrizzük!) 
szúraz üvegben vele egyenlő n1ennyiségü tö1néuyszesszel 
az útnedvesedésig rázogatunk, n1ajd 10 g forró lepárolt 
vízzel rázva a keveréket ho1uogenizáljuk. 1\z eg~~enlet.e
F>Cll n1egdnzza<lt saJel)hez apródonként haladéktalanul 
hozzáadjuk a még hiány7.Ó 90 g forró vizet és röv-id idő
közökhen a kih{ílésig egyszer-egy:;zer erősen összerázzuk. 

1'ula]donsáoai: Csaknen1 ~zínteleu, zavaros, s1.agta~ 

lan folyadék, úllús közhen kissé üledékessé válik. 
~~l kl;szíf-és rnaf/JJará.zafa: l\_ salep g·un1ó rninteg:~t 

;10°/o nyálkát, 25°/o keményítőt és i)t:,;'ó fehérjét tartahna1„ 
Ilat-ékonysúga szorosan összefüg·g a helye:-> készítéssel. 
J\ phar1nacológiai szen1pouthól értéke:-> nyálka tulajdon
képpen 11eu1 oldódik a vízben, baue111 rnint erőseu hydro
pllyl-kolloid, vizet vesz fel, crösen 1negtluzzad é:-; znag·as 
viszkozitú::;:ú kolloid oldatot ad. 

.-\ gyk. egyenlő 1nennyiségü tejc:nkorporral együtt 
előhh hideg vízzel rúzat.ja össze s csak azután adja hoz
zú a forró vizet. .t\ tapasztalat. szerint azonban a :0;a.lcp 
n;i.-·{dka hideg vízzel ue1u duzzasztba.tó jól, hidegen kev{•s 
vizet vesz fel s gyorsan ülcvedö, nehezen l'elrúzható 
11yúkos oldatot: ad. an1elyet a forró YÍz ulólagos hozzú
adásúval - aho~g-yan a gyk. rendeli - sern lehet teljesen 
rnegjaYítani. Ezért ajánljuk a fenti, n. A. B. 'll. által 
elöíri: késr.ító:-'i rnóclot. ~.\z fgy kapott salep nyt1k sűríi, 
huzan1os ideig r-g~-ne1nü n1arad. könnyen felrúzható. 

Te.ic.~ukor helyett Yag~- THL'llcti a szeszes útnodvcs1-
tl•st ajúnljuk. a111cly a por i:isszeta1n1dúsút n1eggútolja. 

Nóha az orvos. - n;i.-·ilvúnvalóan elírúshól - rnagisz
trúlisan 5-10 A' sulepet rendel a. 100 g-ra. Ez nem készít-
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llető el, mert már 2 g-ja 100 g vízre olyan kocson:rJís 
tömeget ad, amit g·yógyszerként alkalmazni nem lehet. 

Eiszolgcílta.tcísa (expedíció): Feltétlenül rendeléskor 
készítsiik el, mert romlékony. „J ól felrázandó" címké
veL „Hűvös helyen tartandó" utasítással szolgáltas
suk ki. 

Gyógyhatása: A salep nyálkatartalmánál fogva igen 
.értékes gyógyszer, különösen cseesemők és gJ-„erm0kek 
g)·u!ladásos gyomor-bél bántalIDainál és hasIDenésnél. 
A salep nyálkát a gyomor-béltraktus enzymái nem ha
sítják, tehát változatlanul végig megy a tápcsatornán, 
hovouja a gyulladt nyálkahártyát, csökkenti annak ér
zékenységét, enyhül a görcsös fájdalom és székelési 
inger. 

III. EXTRACTA FLUIDA. 

Folyékony kivonntok. 

74. Extractun1 ehinae fluidurn. 

Rv. Extracti c.hiuae fluidi 
r1rnnona.ta trigin.f'a (lJ 30.0) 
D. S. Étkezés előtt ilO c·se1ipel. 

J(észítése: 1\ gyk.-ben hiYa.talos gyógy.szercs kC-
szí ttuény. 

~-1 készítés nzagyará:::atn: 1.\. kiYonús voltaképpen \'Íz
zel történik, de iniutún YÍzhen a ehinataunoidok rosszul 
oldódnak, ezért alkahnazunk a kivonáshaz O.H0/o sósavat. 
is, arnely az alkaloidúkat Yízben jól oldódó sósavas sók
kú oldja. I-Iaszuálhatósúgi. szc1nvoutból enuek a Yize~ 
készít1néuynek a tinc. chiuae. eo1uvositával szemben 
elöu~·e az, hogy \"Ízzel esak alig zavarosodik n1eg, mert 
készítéskor uc1n oldódnak ki a zavarosodúst okozó phlo
baphcn anyagok, gyanták stb. 

(f.IJÓ[J.l}!iatcisff: ... !\z extr. chiuac fluidurnol a gyóg·yá
szathau ma ruár ncn1 inint lúzcsökkcntöt, 11e1n 1uint. ina-
1ariu elleni g·yógyszer!: alkahnar.zúk, inert erre a. célra 
a tiszta. chiuinsók jobhau n1egt'elcluek, hanem az él.vágy 
növelésére, rnint a1uarurnot. használják. Étkczé::.; előtt 
ew\- félóráyal kell bevenni ecvv evőkanúlnvi vízben va1ry 
h~i·han. Elel:rheli izgató ha'tiisa és kesei.-íi íze folytTti1 
fokozza az emésztönedY elválasztást. 
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75. Extractu1n secalis cornuti fluiduin. 
Rv. Extracti secalis cornuti fluidi 

granona.ta. ·Piginti ( g 20.0) 
D. S. Szükség esetéu 20 eseppet. 

Készitése: .... ..\. gyk.-hen hivatalos gyógyszeres ké-
szítmény. 

..... -1 készítés nia.gyarázata.: .... ..\. gyk.-ben hivatalos 3 
anyarozs készítinény közül a folyékony ltivonat viszony
lagosan a leghatékonyabb. Ennek magyarázata egyrészt 
az, hogy a kivouús 2011/0-os szesszel, perkolálással törté
nik, músrészt folyékony kivonatokuúl .a. gyk. a lecsepegő 
t'ol:ra<lék első 85°/!!-0S részletét külön gyűjteti s nem 
sürítteti be. Euuélfogva ebben a 850 g-ban a kivont al
kaloidúk változatlanul rnegmaradnak. 

...:-\z anyarozs alkaloitlúi hővel és oxydációval szern
beu rendkívül érzékenyek s a bepúrlúskor 1nég vaknurn 
alkailnazása esetén is igeu nagy a veszteség. Ez a ina
g-:-:arúzata annak, hogy Kedvesy vizsgálatai szerint a. 
fotyékon:• kivouathan a dróg alkaloidúiuak kh. 101!/o~út, 
a subspissu1nhau pedig esak alig 2-311/0-út kapjuk meg, 
111íg a szúraz kivoual praktiee alkaloidan1eutes (G·yóg·y
szerésztud. Társ. ÉrL 19B9.). .,::\._ gyk, szerint készített 
t'olyókou:r ki\·01H1t alkaloida tartal1ua útlag 0.02°/o (a 
drógé O.lG-0.211 /0), Friss (aug·usztushan heszerzett) <lróg
húl az egész éYi sziik::;égletcl húzilag kell elkészíteni. 

Gyó[J/]hafása: ...-\z a.uyarozs alkaloidúit 2 csoportba. 
osztjuk: 1. aetherhe11 oldódó ú. ll. ergotau1in csovortra. 
amely las:-;ú, de tartós hatúsú és 2. vízhen oldódó ú. 11. 
ergon1etri11 csoport, a1nely gyorsau hat, dc hatása rö
Yidebh ideig· tart. 

..:\.. seeale cornutu111 alkaloidúk egyrészt a méh (ute
rus) izornzatút.. inúsrészt az ereket húzzák össze gör
('SÖ~en. Gyógyásznti alkahnazú.súra 1ninde11 méh credetü 
vérzések n1eg·szü11ietéséné\ keriil sor. Terhes nőknél 
ncrn szabad hasznúlni. n1ert a g·öres következtében uern
esak a n1agzat pusztulhat cl, cle a rnéh esetleges elhahí.sa 
l'ol:.·túu az noya élcil>t is ko1no\y veszl>ly fenyegeti. 
(~.\horti\~tunként használui igen Yeszélyes! !) .:\ gyógyú~ 
i<;znthan szülés ntún ú. 11. atouiás-, loYiihhú erősebb n1e11-
struúeiós, Yalanlint. n1éhdaga11at okozta vérzé.seknél al
kalrnazzúk. 

Tarlós használata vagy nagyobb adagja ú. u. crgo
tisrnu~t. okozhat, rnelynek kezdeti tünteti az ujjak zsib
haclús.a, kékes elszinezödése (cyanosis) n1ajd göresök~ 
ujpereek elhalúsa (gaugTaena). -
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IV. OLEA. 

Olajok. 

iOl. Oleun1 ad vuluera. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Olei cinuamomi 
Olei car;'ophillor. 
O.lei eucalypti 
aa. grnnuna unlun ( g 1.0) 
.Tödi puri 
Carnphorae 
i\fentholi 
ao. grrnn Jua senlis ( [) 0.5) 
Olei jecoris znorrhuae 
Olei lini 
aa. r1ran1n1ata -vi[)inli ( [) 20.0) 
i\L f. sol. 
D. S. Külsőleg. Seholaj. Ha'"núlat elölt. fel, 

rúzandó. 
J(észílése: Száraz patcndulúhan 1nérjiik le először 

a jódot, a n1cutholt és kú1n11hort, ruajd dörz~öljük az 
ell'olyósodó keveréket addig. arníg az edény falán le
folyó keverékben ;iódrögöket 1núr 11e1n lútnnk. Ehhez 
1n(•rjük a B illó olajat. az ol. linit és az ol. jecorist, 111ajd 
keYerg·essük 1ni11daddig', a111íg tiszta útlúiszó oldatot 
kapunk. öntsük az oldatot t.el.ieseu szúraz szegletes 
ü\·eghe és ha leönléskor a patcudulúhau 1nég fel nen1 
oldódott jód 111aradna vissza. a folyadék kisehh rész
letéYel dörzsölgetve oldjuk t'el. 

1'ula.idonsá!lai: \Töröses .barna színü, tiszta, átlátszó, 
l'líkénf. a car;i.-ophyllusra ernlékeztetö szag·ú, ola,ios fo~ 
ly a.dék. 

~-:1. kés.zílés 1J1fl-fJ.1;nrdzofrr: I!~x tctnpore készítendő, 
rncrt úllús közhen gyorsan esükken a szabad ;jód tar
taltna é.s az ol. jecoris h{nn\-l•dö („..:\..") \-ita.rninja. is, 
<ltnely oxy-dúcióval szernhen uag-;i.·011 érzékeny, las:;;.an 
hatástalan lesz. 1\._z 01. jeeorist éppen azért legutó\júra 
adjuk hozzá ús az oxydál'ió 1negakadúlyozása (.'éljúból 
jól lezárt üvegben tartsuk. 

]{iszolqrilta.t-ása (expedíció): Szeglete.:;, szúraz, ;iól 
zúródó üvŰgben adjuk ki. Néhány heti szükségletet ki~ 
::;chh, színii 111egtöltött ilveghen készletben is tartha
tunk, ha gyakran keresik. „.Tól í'elrú1.andó'' eín1kével 
ne1u kell ellútui. inert tiszta, átlátszó oldatot ad, ha 
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száraz üvegben készítjük és a készítéséhez használt al
kotórészek rnegfeleluek a g·yk. követelményeinek. 

Gyógyhatása: -~ntiseptikum, desiufieieus és a sar
ja<lzá&t gyorsító sebkezelő szer . ..-\. g--yógyhatás kifejté
sében valamennyi alkatrész részt vesz s ezek együttes 
hatása teszi értékessé ·sérüléseknél, különösen első se~ 
gélynyújtá.snál a készítményt. Az 1°/o-ban jelenlevő jód 
közismert baktericid hatásán kívül az azonnali hatús
kifejtés tekintetében elsősorban az illó olajok. valamint 
a menthol és ean1phor jönnek számításba, annál is in~ 
kább, mert a jód állú$ közben adclició útján gyorsan 
rnegkötődik s ettől kezelve hatása lassú, de egyenletes. 

-~Z illó olajok baktericid hatúsa meglepően nagyt 
L. Cavel összehasonlító bakteriológiai vizsgálata szerint 
pl. 1-0.2°/o ol. earyophyllorum eugenol, ugyanennyi ol. 
ciuuomorni (cinnaiuylaldehyd) és meuthol, va1an1int 
0.2-0.W1/(1 ol. eucalyvti és 1°/o camphor desinficiens ér
téke 0.5G0/o pheuoléval egyenértékű. 

.t\.z illó olajok mellett az új szövetképzést, a sar.ia~l
zást is gyorsítják, tunit erősen tán1ogat az oI. jceor1s 
húmvédő „ ... ;\" Yitauiiuja .... ;\z illó olajok, különösen a 
phcnol jellegü eugenol fájdalomcsillapító hatása, a len
olaj beszáradó ké1>cssége, iniut he,·ouat előnyösen egé
szíti ki a sebolaj értékes tulajdonsú.gait. \T ég·iil gyakor
lati szempontból nagy előnye lllÚS dcsinficiensekkel 
szemben az, hogy a vele átitatott. gaze tau1pon a sehr:e 
nyo1nókötésként. közvetlenül alkaln1azható, a se.h steril 
marad, nem ragad bele a köt.szer t~s váltáskor nem fáj
dal111as, iuert 11en1 szakítjuk fel a pörkke1 együtt az új 
sarjszövetct. Fertőzött sebek, g·euuyes folyamatok 
(phleg1uonc, furunenlus stb.), tovúhbá égési sebek keze
lésére is jól használható. 

* 102. Oleun1 antirachiticu111. 
Rp. Olei antirachitiei 

rrra,11nnurta. deceni (g 10.0) 
D. S .. A. gycrrnek életkora szerint uapoutn 2-sz1:,~.· 

1--H csepvet. 
llészítésc és ellenőr:zése: ... ;\ g:vk.-heu hivatalos készít

rnény! Előúllítúsú.hoz sörélesztőből izolúlt erg·ostcrint 
haszuúlnak. a1nely iholyúnt.úli sugarakkal (quarelá1n
pával) kezelve átalakul D-Yitarninuá (C~,TI1.sO). \\lind
ans úllítotla elő elő~zör . .::\ keletkezett D-vitan1int olaj
ban oldják és hatásfokát biológ·iai úton úlla11ítják 1neg. 
... -\ beállításho_z rat'hitisre érzékeuy fiatal vutkúuyokat 
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haszuúlnak s azt Yizsgúlják, hogy a D-vitami111nentes 
diétán tartott állatokat a ,·izsgált készítményből 
ruenuyi védi. u1cg· az. ang·olkórral sze111ben. Összehason
lításul a ha1npsteadi intézetben őrzött ergosterinuru 
irradiatun1 szolgúl. .t\. klinikai egység 0.002 ing kris
tályos D-vita1uin, an1elyuek 1 1i~ része egy· patkúnyeg;\,.._ 
ség (inte.rnaciouá1is egység) . ... !\.z ol. antiraehiticum 1 
kcm-c legalább 15000 internacionális (patkúny) eg-ysé
gct tartaln1azzou . ... !\. forgalomba l\:erii.lő készítményeket 
az Orsz. Közegészségügyi Intézet ellenőrzi és törzs
könyvezi. 

Tu.la}donsdrta:i: IIa1ványsúrga színű, kissé csuka
májolajra emlékeztető szagú olaj. 

J{iszol.{fáltatása (expedíció): Csak törzsk.önyvezett 
ós ha~ználhu.t.ósúgi ha.túridejét (az 0. K. I. áilapítja 
Ineg!) tnég le nern júrt. bontatlan készít1néuyt szabad 
kiszolgáltatni. }la az orYos uem jelöli 1neg a g·yltrtót, 
úg~~ búr1nelyik törzskönyvezett készít.1uényt kiszolgál
tathat.iuk. 

Clyóuyhalása: :\ D-vita111.in. feladat.a a szervezet 
n1ész. és phosphor anyag·e.seré.iének szahúlyozása .. A. D
aYiturniuosis a gycrrnckeknél a rachitist. felnőtteknél 
osteon1alneia-nak nevezett n1egbetegedést okozza. A 
csontok szilúrdító alkotórésze, a calc. phosphat nem 
rakó<lik le a fejlődő csontokban, illetve a felnőtteknél 
-- kiilönöseu terhes vagy szovtató nőknél -- eltűnik a 
csontokból. 

c~ecseu1ők és kisg·~·crruekek rninirnális unvi D-vi
tanlin szükséglete 1 klinikai egység', a nor1nális és gyó
g·yító dosis naponta fl klinikai egység (0.01 ing· kristá
lyos D-v·itarniu). 

Túlzott adagolúsa hyver,·itaminosist oko1„ dc csak 
igen nag·~· adagja (a. rnedieinális tlosis j{)O~szorosa). 
Célszerü 4-H heti adagolús utún 1-2 heti sziiuetct 
közbeiktatni. 

* 
lO:J. Oleun1 jecoris tnorrhuae. 
R.p. Olei ;ieeoris inorrhuac 

.<1ra:1nnu1f'a duccuta (fi 200.n) 
1). S. C·sukaruújola;i. 

f(l;szítése: „.:.\. gyk.-hen hiYatalos készílinény! ...:\. gyó
gyúsznti i:élra alkalnias ol. jecoris 111orrhuae 85~-ot iueg 
1Je111 haladó hő1nérsékleten olvasztják ki, 1na:id alacsony 
(--2° -tői --fl"l hőinérséklctcn a szilárd részeket kifa-
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gyaszt.júk és 1negsziírik . .Az „A" vitan1i11, 1nint telítet 
len vegyület, oxydációval és lúgokkal szeu1ben nag;ii.·on 
érzékeny. Pro\·itaminja a növényekben található caro
tin, a1nely a tuájbau alakul át „l\." vi tan1innú. Szerke
zetével I\:arrcr foglalkozott. I\::éplct-e C~olí:100. 1\.zonos
súgúnak megálh11Jításúra néhfruy csevp olajhoz egy 
kri.stályka autiinontrichloridot adunk s körülötte kékes
zöld színeződést kauunk. Ezen az alapon colorirnetriús 
úton rnérhetö is az „A" vita1nin. Rég·i, rosszul eltartott 
olaj ezt a reactiót gyengén, vagy egyúltaláhan nein 
adja! 

Értégmeghatúrozásához az ú. 11. nöYckedési próbát 
(súlygyarapodást) szokták felhasználni. .t\.z internacio
nális standard egység 0.6y (= O.OOOG rng) B-carotin ola
jos oldat.hau. 10 g jó csul\a111ájolaj kb. 4000 egység·et 
(2.4 n1g-ot) tartalrnaz. ~.\z en1ber átlagos napi „ ... ~" ,·ita-
1ni11 szükséglete 2-5 n1g· carotin. 

~.\. „D'; Yita1n.inra vonatkozó is1nertetést a 102 sz. 
véuynél talúl;ink ineg·. ~:\. esukaruújola.i 10 g-ja 0.004-
0.04 n1g „D" Yihuuiut tartaln1az. 

lTjahhan az érdekelt úlla1nok c~,sukan1ú:iolaj készít~ 
Inényeiket standarclizáltatják úgy „~\", tnint. „D'· vita
minra. 

T,ula.idons<Íffai: Tiszta. útlút.szó, Yi!ágossúrga Yagr 
aranysárga szíuü. jelle1nzö szagú olaj. 

J{iszol.oálf-atúsa (exJH?dició): T..iúg1nentes (zöld). szí
nig 1negtültött. szúraz üvegekben tartsuk és szolgálta~
suk ki. 

GJJÓft!Jhaldsa: ..:-\z ol. ;iecori.s tnorrhnae thera11iús 
alkalrnazúsóf: e1sösorhnu rnagas „~:\.'; és .,D" yifa1nin
tartalinúnak ldiszü11iletí. ::Jö,·ekedé~hen, i'e.illh16:-1hen vag·~· 
testsúlyban YÍsszc.nnaradt, angolkóros g·:•errnekek gyó
g•;\·ítúsúra tilkalinazzi1k. 1n11it t>Hísegít az ol. jeeorisnak 
az a tulajdoBsÚga, hogy szabad eholesterin tartaluu1 
folytú11 kitii116e11 etnnlgeúlódik. könnyen felszí\-óclik és 
n1int gazdag· kalória értékií 1.úpszcr is értékes. Kelle
n1Ptlen izü és ;;;zugú, eélszerü ut-úna kenyeret- Yagy 1uen
thús t'.ukrot adni a gyern1eknek. 
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104. Oleuin jecoris phosphoratun1. 

R11. Olei 1,hosphorali 
r1ra111111a.ta duo (!/ 2.0) 
Olei jcc:oris 1norrhuae 
.<1ra1nn1ala. no1u1r1inla oclo (g 98.0) 
i\L D. S. Naponta 1 kú,-é,,lrnuúllal. 

''f/< 
-::,;:~;~;;,-§! 

l(észítése: Zöldszínű, lúgn1entes száraz üvegben 
·először az ol. phos1Jhoratumot, maj(l az ol. jecorist n1ér
jük le apródotikéut, rázogatYa a phosphoros olaj teljes 
elcgyedéséig. 

~>\ készíbnéuy O.lu/un (0.01 g) IJhosvhort. tartalrnaz. 
l\Iaximúlis egyszeri dosisa 10 g, napi dosisa 30 g. 

[(iszolgálta.t"ása. (expedíció): Rendeléskor kell készí
teni, n1ert úgy a phosphor, tniut az 01. jecoris „A" vita
n1iuja könnyen oxydálódik (készletben uen1 tartható). 

Gyó_qy!tatása: .l\.z ol. jeeoris morrhuae hatásmecha
nizmusát a 103 sz. vénynél ismert.ettük. A phosphor fo
kozza a csontképződést, különösen akkor, ha a csontok 
lúgyulását a phosvhathiúuy okozza. Gyern1ekek rachi
tisénél kisebb mértékhep. felnőttek ost.eo1nalaciájánál 
.azonban (terhes és szoptató nőknél) a fenti kon1bináció 
igen jól heYúlt. 

105. Oleu1n Nasale. 
Rp. Olei 1ne11thae piperitae 

Olei eucalypti 
aa. fJJYnn~na seuds (11 0.5) 
Paraf'fini liquidi 
ud ftrrnnnur.ta quiuquaainfa (fi 50.0) 
l\L f. sol. 
D. S. Orrola:i. 

11.~és.zítése: Szúraz szög-letes üvcghe le1nér.iiik a kh. 
40"-ra fchneleg·ített parat'l'in olajat. az ol. 1nenthae-t é>s 
az ol. eucalypti-t hoz7,Ú1nérve, ép iiarafadngöval 1ozúr
juk ós a langyos olajhau rúzog.ntYa oldjuk. 

'f ulajdo11srir1a i: Szí 11 te len, jclleg1,etf:-s rnen thin:a cu1-
lékezt etli, aro1nús szag·ú, hüsítö olajos ízü l'olyaclek. 

Ilészítés n1au.1Jarázata: l~ant,,1-:tosan az i11ó olajok 
n·\-orsabban oldódnak, de netn feltétlcuiil sziiksl>ges tne
~;n·eH oldani, tucrt la~:.ahhan hidegen is oldódik. J.\'!, 
Ü\':eget gondosan le kell zúrui, hogy az illó olaj ne pú
rologjou. 

J{is.zolg<iltafása (expec/íci6): I\:4s~letl_>en . tartható~ 
\·agy Yattúra kell 1-2 cseppet önteut es [elsz1ppantan1 
,-agy kis pálcikúra csaYart gyapot1>an1~ttal kell az, ~rr 
nYálk·1húrt.vidút jó tnao·asan lieecseteln1 s az orrny1lasl 
u~jjuy~n1ús~ai' fel\-últ.Ya~l~zúrpi u~húny pcrere. Ezt na~ 
~iouta többször rneg kell 1sn1etel111. 
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Gyógyhatása: Náthánál (rhiuitis) alkaln1azzák .... .\.z. 
illó olajok kitünö clesiuficiensek (1. ol. ad vulnera), azon
kívül csökkentik a nyálkahártyák duzzanatát és a sec
rétiót ..... -\zonkívül az ol. rnenthae kellemes hüsítő hatása. 
csöklcenti a subjektiv panaszt is. J:\ paraff. liquid fel
l?~1Jiítja a száraz pörköt és az orrkifúvás nem lesz olyan 
faJtlalmas. 

106. Oleum riciui. 
R.p. 0 lei ricini 

t1ratn'lnala tr'igin.ta ([} 30.0) 
D. S. Ricinusolaj. EgyS;zerre bevenni. 

J{észitése: IIazai eredetü, hámozott ricinus rnaO'vak
ból hidegen sajtoljúk és forró. vízze-l átrnos,sák 

0

majd 
\'Ízteleniti.k, sziírik, illetve centrifugúljúk. ' ' 

1'ulajdonsá.<;ct.i: A gyk.-ben hivatalos készítmény! 

]{észítés n1a.gya.rci.znla.: J:\ ricinus 1nagok e0 ·:i..- iO'en 
rnérgezö fehérjét, a ricin neYÜ toxalbumint ta1:'tal1~1z-
zúk . ..:\. forró YÍzzel való lltmosásnak tehát igen fontos 
szerepe van, rnert a ricíu coagulál s ezáltal hatásta
lanná válik .... ;\. ricinus IIHlgvak mérg-ezö hatásúak s már· 
néhány n1ag- elfogyasztása súlyos tüneteket okoz. l\Ieg
túmadja az érkavíllárisok falait, coagulálja a vörös 
vérsejteket, a bélben és a parenchymás szervekben 
(Juájban stb.) súlyos vérzéseket okoz. Az átmosott olaj. 
úrtalmaUan. 

l{iszolgáltaf.ása (expedíció): Száraz üvegben szol
gúltatandó ki. Felhasználás előtt célszerii az iiveget 
kü.;sé rnegn1elegíteni, n1crt sziikszájú üvegből nehéz ki
önteni. 

(iJJÓfJ,IJhalása: J:\ ricinus olaj a gyomron változat
lanul halad keresztül, n1a;id a hél alkalikus közeg·éhen 
kevés ricinus szappan keletkezik, amely a nyálkahár
t~-iit enyhén izgatva a vékonybél 1notilitását erősen fo
kozza, ehhez a hatáshoz párosul a változatlan ricinus 
olaj bél falát f'ikarnlóssá tevő hatása. Hatása en:rhe, 
gört•.s111e~1tes és biztos. Gyulladúsos gyon1orhélhurntnál 
a hasznalata különösen elönvös, 1ne.rt az érzékenY lo
bos nyálkahártyát kírnéli. ad g- olaj feluőt.teknél '5-10 
óra alatt fejti ki hatását. 

Bélféregüző kúra utúu (extr. filicis 1nari.s) alkal
tnazása uen1 ellenjayaJt, sőt igen elönyös, inert nerncsak 
az elhódnlt hélférgeket é-s petéiket üríti ki, de a 1nér
g-ező t'éregüző szert is eltávolítja a bélből. 
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Bevételét ineO'köuuvíthetjii.k meleg feketekávéval:. 
vag·y ha kissé n1~g1nelegített 2 borpárlat réteg közé he
lyezzük. Esetleg; o"l. citrivel vagy ol. menthaevel. 
ízesítjük. 

107. Oleun1 ricini pro infant. 
(Rendeléskor készítendő.) 

R.p. 01ei ricini 
Syrupi mannati 
aa. grrnnniat:a -vig'l·n.f:i ( [} 20.0) 
l\L D. S. G·yermekriciuus. 
IIasználat előtt erösen összerázni. 

J(észítése: Rendeléskor kell készíteni. 
1'ula.jdonsdgai: ..-:\llás közben gyorsan két rétegre-· 

különül. 
J(iszoloáltatása (expedíció): Addig kell rúzni, a1níg: 

teljesen egynemű lesz s utána azonnal el kell fogyasz
tani (célszerü előJ1h 1neleg- vízbe állítani). 

(-Jyógyhatása: ,l\_ ricinus olaj 10{) sz. alatt ismertetett. 
hatúsa vúrosul az ínfus. laxativurn vasagbélre gyako
rolt hatásúval. .A. székelés enyhe kólikával jár együtt. 
Ize kellemes, a g-yerrnekek t.aiJasztalat szerint. szívesen. 
beveszik, rníg• a tiszta ricinus olajjal szemben g·yakran 
találkozunk elleukezésekkel. 

* 108. Paraffinum liquidum. 

R1i. ParaJfiui liquidi 
aranonata ducenta (g 200.0) 
D. S. Hashajtó. Naponta 3-szor 1 evőkanállal. 

.• ::1 készítés uUtfflJarázafa.: .._,\ nyers petroleumban lévő· 
lú~sal és tisztítással készült, főként telitett szénhydro
g·euekböl álló olaj. Az észterösszetételű tríg-lyceridck
től eltérően közön1bös, állás közben seu1 változik·. (~,\ 
lispei petroleuu1ból előállított 1nagyar olaj is kapható, 
1nár ! ) 

1'ula,ido11sáoai: 1\ gyk.-hen hivatalos készítmény! 
](észílés n1aff.1Jarázata.: l\. nyers pet.róleuruben lévő 

kú lrányos auyag·okból kénsavas ag-itálással és anorga
nikus adsorhensekkel tisztítjúk rneg. A kátrúnyos anya
gokat tartalinazó készíl1nény vetróleu1no~ felböfögést 
és„ a gyon1or-, bél-nyálkahártya gyulladását. okozhat-ja. 

J(iszolaálfatdsa (expedíció): G·ömbölyü, zöldszínii, 
szúrnz iiveg·ben, t'ehér cín1kével ellátva kell kiszolg·ál
tatui. 
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G.11ór1.11hrrtdsn: :Ufeehauikus ha-shajtó ! Bevonja si-· 
ka111lóssá teszi a bélfalat és a vastag·hél tartahni1t.' fel
puhítja .. Kül?n?s~n ehrónik~1s dugulásbau Yagy ideges· 
alapon tennallo u. 11. spnshkns szornlúshn11 alkalmaz
ható ig·en jó eredménnyel s nagy előnye hon·,,- a nYálka
húrtyáy<~, e~ytíltalán uen1 ~lat !zgatgiag„ L~i;célsZerühh 
este keson ehf.,13„on1orra, lefekves elott 1-il eYÖkauúllal 
bevc.;.nni. Rendszeres haszuálatn. egyeseknél étvág~~ta
lansagot okoz. 

V. PILULAE. 

Pilulák. 

, A„ gyk. általúnos fejezete szerint „belső ha:-;.znúlatra 
~zant 0.1-0.a g- ~úlyú golyóeskák, 111el:rek kettémetszyc 
cs Ian;ryos ,·ízz~l rúzogatva rö\·idesen szétesuek, en:rh{>n 
n1cleg-1tYe n1eglag~·ulnak vagy n1egolvaduak". 

, .:\ pilulúk rendeltetése, alakja, súlya, szétes(~~i Yizs
gn_lata a g~·k .. -hen csak röviden Yan körvonalazYa, s 
ezcr1, ~.?-'iik:~ég·e::; ennek kiegészítésére n1ég az alantiakat 
hozza! uznHnk. 

Rendeltet-ésiik: az, hogy kellen1etlcn ízű Yao·y illatú 
,g·yógyszerekPt arúnylag könnyen Yehcsse11 he 

0 ti helpo·, 
killsöleg- is tetszetős g·,·óg·vs7,crl'orrna alalcjúhnn n11l~
részt a gyóg·yszert a hefeg· i1llandóan 1nagú1iál it:11'.fi1at.in 
l•s Yégül 1ncg YaH a lcheUísóge annak, hog-y n1eg·felP](i 
he'l:cnórétpg·g·eI ellútva hat.óanyagaikat a leYeg·ö esetle
ges káros ha.túsútól n1egv_édhet;iiik. Hatástani :.:zen1pont
hól Í<; uem eg-yszer elilnyt jelent az, hogy a la:-'san sz&t
eső Yag~- old6dó nilnlúhól a hatóanyag· egyenletesehhen 
sz.í\·ódhnt fel (l'öké.nt a hélből). 

.... 4lkoiórészeik: 1. Hatóanyag', 2. alakító anyag, 3. kötő
a11;i.·a~', ·t esetleg· konspergúló anyag. 

_4, !intórrnya[!ot 111iudcn eset1icu a rendelő orYos 
írja elő. 

.4.z alakító nn.11ar1oknak Yagy yjy(í szereknek az a 
rende!tetésilk, hogy a pilula súlyút - föleu: kis 1111)1111,·i

ségií hatóanyag 1nellett - uöYeljék az elöírt 0.1- -n.a· !.!'" 
.súlyig. Ezek legtöhhször k(izö1nbös anyagok, de g;i,.~aJ(~ 
rau a hatöanyag· szerepét is t-{nnogatjúk az últal, hoµ;y 
ízjavít.ókéut Yag·y étvúg~·javítóként szerepelnek. Ilyenek: 
Saeeharnru alhtun (c:sak teljesen száraz anyagoknúl 
hasznúlhat'ó, uedvesedöknél ncn1), sacchar. lactis, cacao, 
vulv. liqniritae, vnlv. cinuarnonni, pulv. gentianae, a1ny~ 
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lu1u tricitJ és solaui, bolus alba sterilis (könnyen oxy
dúlódó auyagokuak pl. phosphor, higauychlorid, kalituu 
hyper1uang·auat, argeut, uitrat stb.). ltz althaeae pulvis, 
mag·nesitun carhonicu1n és n1agues. oxydatuu1 kerüleudö, 
mert vízben nehezeu\sz.étcsö készít1uéuyt adnak. 

/(ölő- t'alJy ragasztóanyagok, a111clyek seg·ítségével 
a ható- Cs vivőauyagokból álló vorkevcrókct összeálló, 
gyúrható masszává alakithat.juk .. A. legtöbb esetben ezek 
is közömbös anyagok, némely esetben azonban ezek is 
túrnog·atják a hatóanyag· gyógyhatását (extr. geutia
nae, extr. trifolii. stb.). Kötőanyagként használatosak: 
destillált víz, híg és tömény szesz, eg·yszcrü syrup, tisz
tított méz, glyceriu (főle.g bolus alba sterilis mellett). 
ca~ao\·aj, s11irit-us saponatus, dextriu oldat (extr. liqui
ritiac, ke111ényítőesiriz, gelatiu oldat, extr. faccis spiss. 
stb.) . .:\. sokak által ajúnlott tragat'autha nyálka a ki
szúratlt. pilulát nehezen szétesövé teszi, n1íg a cera, adeps 
lanae, vaseliu, n1int kötöanyag nehezen l'clszíYódó 
pilulákat. ad. 

I\:ülön cu1lítjlik rneg a gelntin síírü. Yizcs oldatút, 
a1nely Yízben oldhatat.lan ola.iszerü anyagok cn1nlgeú
lúsúra kiváló (kreosotu1u puru1n), n1ert az íg·~,.. n:rert 
e1ntilsió alakító 1..u1yagokkal (főleg liquiritiac pulv. vag·y 
sact:har. lactis.-sza\) igen jó labdacs-gyúr1nút ad. I-Iútrá
nya, hog·y az ilyen rnódou elkószített lahdaes n1aga~ YÍZ
tartalu1a t'olvtúu nehezen szúrad ki. 

Ezidőszei·int egyik legjobb kütöauyagunk az euzy111-
1ncntes sörélesztő (Faex 1uetlici11alis 11ulvis Yagy spis
suII1). E kötőanyag nng·y elterjedését. és közkc<lYeltségét 
főleg· aunak köszönheti. hogy a legkiilöuhözőbb össze
tétt•lü g·yógyszerek 11i!ula készítéséhez jól haszuúlható. 
L:-\ faex. n1ed. pnlYis glyl·criunel, a spis.su1n úllomá1ryút 
tiszlún hasznúlhat.juk e célra.) .Az így elkészített. vilulúk 
tné:.r hosszú idő ntún is vízben könnyen esnek szét és 
11en1 szúraduak ki túlságosan. -~ faex. n1edicinalis spis
sun1ot. helyes.;ebhcu extr. t'aceis spiss-ot alkahnazzúk a 
pilll!a készítéshez a szahvúnyos vényniintúk is, a1ne1y 
síirii, Yörösharna sz.íuii, s1rissu1n úllon1ányú an:rag·, íze 
:-:ó::, aroruú·s, kellernes. Euuek készítése a szárított sör
éll'sztöhöl történik. 

.... :\z extr. faecL-; spiss kh. 2';}0/u Yizet, :í(l/u ösznitrogen
kiYouat anyagot. 31n1u fehérjét, 1-1°/o nitrogen-n1entes ki
Yout.tt.anyagot, 30°/n úsvúuy.i auyagot. (főleg uat.r. chlo
rid ljU/o, lJhOsphOtSUYHS SÓ 5°/o) f.artahnaz. 

ICiilöu kell 1ncg·e1nlékezniink a ehinin~sóknúl alkal-
1nazott néhúny csepp híg sósav Yagy kénsavróI, a1ncly-
11ek az a szerepe, bog·~· a laza haltnazúllapotú chintnsót 
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tömöttebb állományúvá tegye, a pilulúk nagyságát 
csökkentse és a n1asszát gyúrhatóbbá alakítsa. Sokan 
·erre a célra a 9011 /n alkohol néhány csep1ijét is ajánlják. 

... 4 pilulcík konspergálásúra általában azért yan szük
ség, hogy a nedves pilulák összetapadását 111egakadú
lyozzuk és rossz ízű pilulák felületét beYon;iuk. Erre a 
·eélra a legtöbb esetben az édesgyökér fínom pora (\TI) 
szolgál, egyes esetben nedig· a holus alba sterilis (phos
phoros pilulákná1). Sok e.sethen alka.l1nazzák 1nég a fí-
1101u cukorport (\TI) konspergálúsra, főleg keserü ízü 
pi.lulák készítésénél, mintegy pótlásaként a házilag ne
hezen elvégezhető dragierozásnak (pl. vilulae chinini 
0.05 g és 0.10 g) . ... !\. konspergálúst egyes készítrnényeknél 
azért is aJkalrnazzuk, hogy a necl,·cs labdaesok gyors 

.ki.száradását segítsük elő (11ilulae fcrroearhonici. pilu-
1ac fcrrochlora.ti, tli.lulac krcosoti). Erre a célra igen 
1uegfelelő a rnagnesiun1 hydrosilicalhól úlló taleu1n t'í
non1 pora (\'I), vagy a grafit por; 111indkettö er6s szú
rító hntúsa közis1nert. Gyógyászati l'élra a l1:-;ztított 
grafitot kell alkahuazni, a1nel~· a uyers, incgOrült gra
fitból nverhető sósav és salétro1nsa \·val -.;aló tisztítás 
út.iáu. Feketés, l'éines színü, igen í'íno111. tapadó, zsíros 
tapintású por, a1nelynek uagy :.:zúrító képcsst!ge !nellct-t. 
1nég az a sajútsúga is meg yan, hogy igen szép, tet.-;ze16s 
bevonatot ad és a pilulúkra erösen reú tapad. Sokan e 
l 0 c'.>lra a carho 1nedieinalis pu1Yist is alkahnazzák, az 
előhbi azonban inegfclelőbb. 

.._!\. pilulák kiszúrításúra ahba.u az esethen vau sziik
:<Ög', ha 1. a lahdaesha11 1naradt nl'rlvcs:.:;ég Yú!tc.z,{i~t idé1, 
Piti a hatóanyagban, 2. pené.szedés1. oko1„hat. :). hn [l fii
lnliík eset.leges hevonú~"Hl csak tel;ies kiszarnús utún le
hetséges. 

..;\ gyk. elöírúsa szerint a pilulúk kiszúrítúsa 30~-ot 
n1eg· ne1n halndó hönu!rsl~klL'l.cn vég7.e1Hlő portúl \·édett: 
helyen. Igen fontos kiiveteltnény e tcki11lethe11 n1ég az., 
hog·;.· a szú.ríiús lchetüleg rninl-1 g;.·orsahhan inenjen 
vég·he. fölcg olya.u pilulúk11ú\, a1ne\yek IHdóai:yag;li a 
szúrí1.ús következtében vúltn1J1st s1,e11vednek (ferro-sók) 
vagy púrolgás f'olytún a hatóanyag llH'll!l;.·i.-:égéhcn 
c·sökkcnl>s úllhat eló (krensot111n 1nirun1L ..:\z il~·ell ké
;.;zítn1ények kiszárítúsút. eélszeriíen ,·égezhptjiik égetett 
11u'.1sz felett exsiccatorhnu. ahol a szúrít::'1;.; ideje lénycge
:-;en rnegrövidiil. .:\ szúrítús hlőtnrta!tn:'tr:i últalúnos ér~ 
vb11yü Irún.rl' adni nc1n lehet. nie:rt »:>~ 1ni11de11 esetheu 
vúltozó a fclhnsznúlt anyagok sn;iúls.ign szerint. Eg·;.·es 
készítu1ényeknél (pilulnc kreosoli) elúírt sül;.·es6kkeués 
vau inegadva. nlásoknúl a szúrilúi> l'élszerüen úgy vé~ 
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:gezhetö, hogy a n1úr einlített céÜe. oxvdos exsiceatorhan 
legalúhh 48 órúu út szúrított oilulr"rk ·súlyát följegyezve, 
tovúbhi 24 óra elteltével azt ismet rnérjük és hn lényc
g·esehb súlyesökkenést ne11i é,„zlelünii, úgv a kiszúrítúst 
hefe;iezettnek tekiutbct.iük. · · 

i'-.„z ilyen 1nódon ki.;,"1.ftrított pilulákat töbh esetben 
1le kell vonnunk ol:vau -· Iegi11khbh halsam - rétc:,„rrel, 
an1ely a légnedvesség úr1alrnaifól k1~szítrnénvei71T~et 
védi, vagy a ·hatóa11yng- elil!anúsiit akarlályozz'a 1ueg. 
Erre a t~ólra a gyk. a :.!fJ0h o.;; ehloroforn1os tolu halsn1n 
ülepített oldatát iu1.'iznúl1-ttt.ia, atne11yel - az i-=mPrt 1nó
clon - kézidrag-iero?.Ó <~c1Pn:rhen lií~gink„d1h két Ü!-'toze
{~snklu~~ó szarú félgön1h) végezzük az anyag bevonását. 
Sok elouy 1ne!le1 t e hal:5a1n rétegnek igen nagy hútr;Í.n;\·a 
az, h~g~· ~1ehezen szúrad ki s a hc,·ont készítn1ények 
el1artasa1;al g·yakran az összetapad, főleg ~tkkor, ha a 
hals:i-01 retcg vastag'. Erre a c~(~lra ;iohb a következő be
YOIIO .lakk, an1el.r g~·ors, biztos bevonást hiztosít: Resina 
1\{ashx, R.esina henzop aa. 2.;io g, Balsan1 Tolnt.annrn 1 g, 
~ri:~/11 aleohnl. ;> g-, ..:\ethl~r dep .. fo g-. 1\z. uuyag'Dk ne111 ol
d_odnal~ tökeletesen, ig:-,c kb. 1/'!. órai rúzogaiás után a yaf:..
tau sznrt oldatot használ;ink i'Pl ri kövekezö n1ódo11: 100 
drh. kh. 0.2 g á\'.lagsúlyú 11ilula hevonúsúnál az oldatból 
~.<:;etenkónt 10-l;j es~p11e,t vó:ve Yégezziik a bevonást, 
ng~-·eJ,·c arra, hogy is1netelten csak akk0r ad.iuuk olda
tot hozzú, ha, az olr~ószer 1nár elpúrolgott. Ez igen gyor
san n1eg·y veghcl :\ltalahan 20-2;j-szörös ilven heYouús 
utún n1ú1· tökéletes, ne1n. fénvl() rélf!get. n,:erünk Ft:'.--
11.ressé ezt: úgy ft•hetjük, hogy' kh. 0.10 -g l'ín.om cet;eeu1n 
JH)l'f' szórunk a he,·011t pilulúkra s a dobozt elzúr,-a, 
g·yor~ l'orgatússal kifúnyesítjiik. Ez a heYonö rétca· a 
g~·o111orh_a11 könn;.:e1! o)dhatö .. '.\ gyo1norhan ne1n, ~su
P<.tll. a f1.el~1en oldodo, ugyJJevezett „alkalisolYcns" hevo-
11as:.1 el;iaras ré-.sz.letes leírús;'1t a szahvúuvos véJJY111intúk 
7. oldai{in talúl;ia tncg az. olvaRÓ. · ·- · 

, ~-1 JJiluldlc általános ·ri:zsadlatánál fonloR kö\·etel-
1ne11y elsősorh~11 az. hog:.- azok egyl'or1na súlyúak le
[.!.'yenek; E ee~lHJ! egy darah súlya ± ;1°/u eltérés:0;el fedJe 
az!' n~ :itlag:-:nl~·t. a1nelyct flO drh. pilula len1ért súlvúhól 
~zan11tas. ~1tún n~·crhetiiuk (pl. 1 drb. 0.20 g súlyú Úilula 
:-,O darah;ia11ak ~ulya lellei, 9.:>0 g-10.;i g: között). 

, Igen fontos 1116g', hogy a pilulúk lnng;:i.·o-;, kh. i17c-ú 
„.-1~he11 leg·alúhh ln'.·! úra alatt., tízpereenkóut feh·úzva, 
sz~te~:.:;euek; felnyíl.innak {•s a rneg'tln7,zadL pilnlúnak ke· 
111eny 1nag-,1a uc lPg~·ell, Yagy t'eloldódjanak. 

Elf-artdsuk jól zúrf iivcrrhe11 va 0 ·y t'aedénvhen kijze-
ve:-: hőn1érsékleten türt:énhel:. ,,,, . 
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112. Pilulac Chiuini 0.05. 

Rtl. Chinini sulfuriei 
r1ra.rnn1atn duo ct senlis ( u 2.5) 
Dextrini 
[lra.nin1a. lUuon et senlis (g 1.50) 
Glvcerini 
guÚas tres (I!l) 
Aquac dcstillatae qu. s. ut. f. l. a. pilul. No L. 
Consp. e. pulv. sacchari. 
D. ad scat:ulam vel phiola1n. 
S. 0.05 g·-os cltininpor labdacs. 

J(észítése: ~fúzas vorccllánrnozsúrhan a chiuin ::-ul
fur,i_c~1n1ot ~.s dextrint fíuon1 porrá e1keverve össze
gyu~·.11~k el?rc össz,ekevert 3 csepp g-lycerin és 10 csc11p 
dest1ll~tlt v1z ~}eg·yevel. Ig·y i,~;en jól g;.'úrható képlékeny 
n1a.sszat uyerunk, arnclyet f1no1nra elporítot.t C\Tl) cu
korporral sodrunk ki :10 drh. pilulúvú és véo·iil uo-va11-
csak cukorporral konspergáljuk. ""' 

0

• 

1 1
.1
1
.'ula.jdonságai: Fehérszíuü, kb. 0.09 g átlagsúlyú pi

n a.;:. 

„4. k<!szílés n1a.<1.11arázofa: ~.\. ehiuiusulfat egyike a 
lcg·rosszahbul n1cgn1uukálhaló labdaesan\·au·oknak: inert 
a legtöbb !\:ötő,u.nyaggal elkészítve n1~o~·zsÍtlódó, 'rossz 
l~~~H!aesgyurrnat ad s ~1agy hibája tné.g· az is, hog·y egyes 
kot.opnyag·okka.l (inucilago gnmrni arabici) hos~zabh el
t~_r~:is utún a pilula Yízhen nehezen esik szét. Leg;iohh 
kotoanyag e:: ce!ra a dextrin, vagy a1nylu1n tritici ak
kor, ha a v1:nlaknt rendeléskor készítjük. }Ia azonban 
hosszabban oha.it.;iuk túrolni a készíhuénvt, ÚO"Y alkal-
1nazzuk kötöau;'l-:agkl>ut- a raex 1nedit„inali°s spi~Sun1ot s 
~z esetben tcrn1cszetesen a glyceriu és a víz hozzáadása 
! clesleges. 
.. J(iszolgáltatása ( e.YpedJció): Papírdobozban vagy 
uveghcn szolgúltassnk ki./\_ l'énvtöl a készítn1é11yt óvjuk. 

Ctyógy!int<isa: ~"'- l'hiuin álti:ilúnos o·,·ówvhatf1.sáfi inár 
a 40 sz. készítrnénynél isrnertettük . .:\.

0

~·hfilinuni' by.dro
~h~orieu1n O.O:l és 0.10 g·-jú.t \cginkúhb prophylaklil(usan 
uy.flue,117'.a cl\911 haszuúl:iúk„ 1-3-szor 1 11arabot naponta. 
l\..1s teriogat:u, eukrozotb p1lu1a alakja g·,rors és nen1 kel
l.e1nc!:lcp _beYé,telé!'; lpssú .;;;zétesése pedig· az egyenletes 
l9l~z1vod~1st es az allandó ehinin-conceutrúciót hizto~ 
s1t;i::i, an11 prophylaktikus használatnál fontos. Il:reu kis 
dos1shan roboransnak is használják. Csecsen1őknek és 
w.rcrrnck~kuek is. könnyü beadni. ... 1\hány hónapos (1 
eYcs korig) annyi cg-ot! 
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113. Pilulae Chinini 0.10 
Rp. Chiuini sul furlci 

.<Jr<onnurt-a duo et scntis ( g 2.5) 
Dextrini 
gra„nnna union et seniis (g 1.5) 
Glycerini 
guttas tres (lll) 
Aqua destillutae qu. s. ut. !. ]. a. pilul. No. XXV. 
Consp. e. pulv. sacchari. 
D. ad scatulam vel phiolani. 
S. 0.10 g-os chininpor labdacs. 

J(és.zítc.íse: Lásd a 112 sz. készítn1ényt azzal a kü
lönbséggel, hogy a labtlaesgyúrmából 2;> clrh. pilulát ké
szltünk. 

1'ulajdonsáuai: Fchérszinü, kb. 0.18 g· útlagsúlyú 
Ililulák. 

..;l kés.:zífés 'JJIClfJ,l}ardzaláf, Jdszolgáltotásót és {J.IJÓU!J~ 
hot-dsdt: Lásd 112 sz. készít1nény11él. 

* 114/ ~:\. Pilulae ferroarsenici. 

Rp. A„cidi ar:-;cnicosi 
ce11tigran1n1afa decen1. (g 0.10) 
Ferr.i oxalici ox;'l-·dulati 
granDnafa. decern (rJ 10.0) 
Faecis 111edieiu. spissi 
circa fll'anunata quinque et seniis (g 5.5) 
Pulv. li.quirit:iae radicis 
f/ta1unu1, unu1n (.<1 1.0) 
U l. f. 1. a. pilul. No. C. 
D. ad scn.tularn. 
S Naponta :J-szor 2 szemet. 

J{észítésc: J.\.z acidnn1 ar;.;enicosu1uot igen gondosan 
elöbh kevés, kb. 1 g ferru111 oxalic. o.xydulat.utuIDal clör
zsöljiik el, majd hozzáadva a liquiritiae rad. ptil\·ist és 
a fcrrurn oxalic. oxytlula.t n1cg1naradt részét, tökéletes 
elkeverés után a faex. rned. spiss.-al összegyúrjuk s 100 
drh. pilulú.t készítünk belőle. Kouspergálú.sra liquiri1iae 
pnl·v·is CílI) a legalkaltnasahh. 

1'1tlajdonsdt1ni: Súrg·aszíuü, kb. 0.17 g· átlagsú.lyú 
11ilulúk. 

~4 készítés ttia.gyará.zafa: 1\ l'errutn oxalie. oxydula.
turn, - rniut a yaské:-;zít.rnények últalúhau - rosszul 
alakítható gyúrrnút adnak. II:zért is célszerű kcYés liqui
ritia.e vulYist alkaltnnz11i, a111cly jobban alakítható, nem 
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tnorzsálódó masszát ad. J:\.. faex. med. spiss. szintén ezt: 
a célt szolgálja és még hosszabb tárolás rnellett is víz
ben jól széteső készítményt ad. 

J(iszolgáltafáHa (expedíció): Papírdobozban szolgál
tassuk ki. 

Gyó{fvhafása: ... A...z arsen roboráló hatásúról részle
tesen 174 sz. készíhnénynél ernlékeziink meg. A vas the
rápiára vonatkozóan pedig a 115 sz. készítméuvnél köz
lünk részleteket. A ferro oxalat (ferum protoxolatum) 
33

11
/0 ferro vasat tartalmazó igen hatásos vaskészítmény. 

* 114/B, Pilulae ferrocarbonici. 
(Pilulae Blaudii.) 

R.p. Pilularun1 ferricarhonici 
No. L. 
D. ad seatula1n. 
S. Naponta H-szor 2 szemet. 

J(észítése: l\.. gyk.-ben hivatalos készítn1ény! Eléhíl
lítására azonhan iukáhh ajánljuk a következő rnódszert: 
Ferrnn1 snlt\u·iC'un1 siecatun1 (FeS01.1 /~H~O')-ot, amelvet 
olyan módon készít;ünk, hog~- kb. 7 g Ferrun1 sulfui·ic. 
cryst.(FeSQ.„;H,Q) finom porát 100" -on addig melegí
tiink porce.llán vagy vitreosil tégelyben, míg súlva 4.55 
g le~z. Kihülése utún igen gondosan elkeverjük· 2.25 g 
natr1um carbonicun1 sieeatun1, 1.40 g dextrin, 1 g amv
lum tritici és 0.50 g dextrose purnru pulvis. ke,„erékévi}I, 
majd a kapott l10rt; IahdaccsÚ- gyúrjuk kh. H.50 g faex. 
n1ed. spiss.-al és 50 clrh. pilnlát alakítunk belőle. 1\. kon
spergálásra talcnm port használjunk. J:\ pilnlákat calC'. 
oxydos cxsiecatorhan 1 napig sz<Írítva, hevonjnk a pi
lulák általános fejezetéhen isn1ertetetfi lakka1. 

T'lflc!)dosá[Jai: G·reug-én fénylő, külsőleg zöldesbar
na sz1nu. n1etszési feliilet.iikön szürkészöld, kh. 0.24 g 
átlagsúlyú pilulák. 

.... 4 készítés Jnaffl)ardzafa: .A„ pilulák gyk.-i előirata 
azért ne1n célszeríí, 1nert a FeS0-1.íH~O. a K2CO:i-n1al. 
inég ha kiilöu-külön porítjuk is azokat,, összekeveré.,; 
közben g~·orsan lezajló eserebomláskor olyan nagy 
n1ennyiségií víz szabadul fel, hogy az a gyúrrnát rend·· 
kíviil puhává és nehezen alakíthatóvá teszi. ... '\.. szárítús 
- 1niutún nag~'n1enn~-iségií vizet kel1 elpárologtat~ 
nunk - sokáig tart, amel:r a könnyen oxydá.lódó ferro
carbonat gyors oxyclálódásút vonja 1naga utáu. Ez ki
kerülhető, ha n1egfelelö mennyiségű, az oxydúcióval 
szemben resistensebh ferru1u sulfuricurn siccatun1ot és 
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na.friutn carbonic. siccatumot alkalrnazuuk. A dextrin 
és anrylum a készítn1én:r kiszárítását nc:gy n1é~tékbe!1 
elősegíti, míg a. de~trose k.özbe~ re~lukal9_ h~.t~?t feJt 
ki. A faex. med. sp1ss. pedig mint igen JO kotoanyag 
fontos, az egyébként rosszúl. ?sszeáll? n1asszánál. , 

J{iszolgáltafúsa (exJ)edicio): Pap1rdobozban szolgal
tassuk ki. 

Gvógvhatása: Lásd a 115 sz. készítményt. Régi de 
jól bevált Yaskészítmén:r és a betegek jól tűrik. 

* 115. Pilulae ferrochlorati. 
R.p. Ferrichlorati oxydulati cryst. 

r1ran1n1a.f'a sex et scni.is ( g 6.5) 
Cnpri sulfurici cryst. 
cenfigra.nonafa. triginla (g 0.30) 
Acid. eitrici cryst. 
circa centiyrannnala. quinquaginJa ( fJ 0.50) 
Sacchari a.lbi 
f/tannnafa duo (g 2.0) 
Bolus alba sterilis 
r1raJnni.ata decen1. ( y 10.0) 
Carbo n1ed. pulv. 
nra1nn1a. 101u1n (fi 1.fJ) 
Faecis rnediciu. spiss. 
circa. r1ra.nnnata. 111ulecin1 (fJ 11.0) 
Ut. f'. !. a. pilul. No. C. 
Consp. e. pulv. grafit. 

[(észítése: ..... !\.. cuprun1 sulfuricurn cryst.-ot a ferr. 
chlorahnn cryst.-al (ferro chlorid) és a citro111sa\~va.l cl
dörzsöl.iiik, n1ajcl gondosan elkeYcrjük a cnkorporral, a 
earbo n1ed. pulYisszal és vég·ül a steril holus albával. 1\. 
teljesen cg'ynen1ii szürke 11ort t'aex. 111ed. spiss.~fll n1asz
::;z{tvá gyúrjuk: és 100 drh. pilnlát készítünk belole. Kon
sperO"álú.sra grafit: port ("\1!) használjunk. 

Tula.iilonsá.rtn-i: Feketeszínü, gyengén fénylő, kb. 0.32 
g átlagsúlyü pilu1ák. . , . . 

... -1. készítés n1a[Jyará.zafa.: .:\. kr}stalyos. ferrocl~lor1d 
Starkenstcin és inások rnegállavítasa szerint eg:r~ke a 
leghatásosabb vaskészítményeinknck; , a_zonbau mint a 
legtöbb ferro só, ez is könnyen o_x~·d~1lod1l~ _cs?-kuem l~a
tústalau ferri sóvá. Ezt az. ox~·dalodast gatolJa n1eg _111-
direct úton a citron1sav, n~er~ n saechar. a1ht~n~ot re~z
hen iuvert cukorrá alakítJa at, an1ely rednkal,o ,hata~t 
fejt ki. Ezt a hatást támogatja a uag_r ad~.o~:hea!.o h~tt~
sú orvosi szén is, rníg a bolus nlba in1nt kozomhos YlVO-
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anyag· a n1assza nöYelését célozza. A készítn1éuy íg1' 
hosszabb időn át változatlan ferro Yeg-yületet fog tar
talrn:azni. 

J( iszoloáitatdsa. (expedíció J: Papírdobozhan szolgál
tassuk ki. 

Gyógyhatása: A vasvegyületek elsősorban a vörös
vérse·jtek festékének, a haemoglobiunak felépítésében 
veszn°ék részt, amelyek a sejtek gázanyagcseré;iét (oxy
gen felvételt és széndioxyd leadást) végzik, de másrészt 
a vérk_épzőszervekre (a vörös csontvelőre) is izgatólag 
hatnak, ha az anaemia oka a vörös vérsejtek számának 
kevesbbedése; bár ebben az esetben az arsen együt,tes 
alkalmazúsával jobb eredményt lehet elérni (lásd ott!). 
... !\.. vörös vérsejtek fárasztó és folytonos rnuukájuk foly
tán állandóan' pusztulnak S Íg;t a YaS pótlásáról álJan
dóan gondoskodni kell. Napi táplálékunkban kb. 20-30 
u1g vas Yau, arnelyből a szervezet átlagban 10 rug-ot: 
használ fel. 

1-\z anae1niás egyéu isrneretlen okból ne1n tud;ia a 
túplúlék bőséges Yasveg·yületeit felhasználni, de évpen 
úg~- uern tudja érlékcsíteni a g~·.ógysze~·ké,nt„ adott ferri
Yasat scrn. merfi ne1n képes azt 3 Yegyerteku Yashaerno
globinuú redukálni. 

I ... eghatúsosabbak azok a ferro-Yas készítmények, 
arnelvek a 0 ·vo1norba11 ferrochloriddú oldódnak, ezek a 
fehér:;iét ner~~ csapják le, a nyálkahárt;.-át nen1 bántják, 
a gyo111orhól és bélből könnyen szívódnak fel. 

Legújabb inegállapílúsok ~zerint a szervezetnek ab
ban a reakciójában, amellyel a vasból hae1uoglohint 
épít 1'e1, mint ka.talysat.or, fontos szere11el játszik egy 
rniuiinalis réz és hatúso:-iabhú teszi az egyébként is g~·or
sau t'elszívódó ferro vegyületeket. 

* 116. Pilulae kreosoti. 

Rp. Pilularum kreosoti. Ph. H. IV. 
No. e. 
D. ad sca tula1n. 
S. Naponta a-szor 1 szeu1ct. 

I1~észílése: _..'\_ g·:i.-·k.-ben hiYatalos ké.szíhnény! _.\. gyk.-i 
előirat jó, .de be,·Önását a riilulák általúnos fejezetében 
últaluuk előírt rnódon végezzük cl. 

.... -1. kés.zíté.<> nu1.qyarcizata: J:\ kreosot csak ,-izes gela
tin oldatban e1nuigcálva alakítható piluláYÚ, inert a 
o·elat:in az ilYen 1nódon a könuyeu illanó kreosotot n1cg
köti. ...:\ tisz{ított édesgyökér kiYouattal é:-; az édesgyö-
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kér 110rral jól alakítható g:rúrn1át ad. A konspergálásra 
felhasznált talcun1 por pedig g;i.~ors kiszáradását segíti 
elő. 1\z elkészített. pilulákat azonban bevonás előtt rneg
határozott súlyig meg kell szárítanun]c (lezárva, calc. 
oxyd felett, exsiccatorban, szohahöfokon!), hogy a gela
tin oldására használt víz nagy-részét a lahdacshól eltá
Yolítsnk . .l\. 1akk.rétei;ge1 való bevonás ugyanis, csak a 
ldszárított lahdacsnál alkalmazható. 

Kiszolr1áltatcísa (expedíció): Papírdobozban szolgúl
tassuk ki.· 

G.1Jór1yliatása.: Tiidőtnherculosisnál használják, de 
nen1 speeificnm, mert a szerv·ezetbe olyan menuyiség
llen, bog:\- a baktériumokat elpusztítsa, bejuttatni - ha
lúlos inérgezés veszé.Jye né1kUl - nen1 lehet. Ennek cl-
1e11ére a tapasztalat szerint a hasznúlata a tbc-s fol;i."'a-
1nat-ra kedvező, an1ennyihen az étvágyat növeli, a köhö
gést és köpet kiürítést csökkenti és a beteg erőbeli á11a-
1lota, közéTzete jav111. 

117. Pii nlae roliorau tes. 
Rp. J:\eidi arsenirosi 

St.ryehnini nitrici 
<UI. centi.orrnnn1ata quinque {g 0.05) 
Cupri sulfuriei 
centi,r1ra1n1naf'a qui11dcchn ([! 0.15) 
Feri hyclrogeuio red1H.·ti 
r1ra.nnuaf'a quinque ([! 5.f)) 
PnlYeris liquiriao radicis 
.<1rn1nnu1ta r/uo ef- se111.is ([/ 2.5) 
Faecis n1cdiein. spissi 
r11-ro1u11afr1 duo ct sen1is (.o 2.5) 
1Ji:. f. 1. a. pilulae J\ro. L. Cousp. e. 1n1lv. sacch, 
D. nd scatulrnn. 
S Naponta 3-szor 1 szen1et. 
Fcrri hydrogeuio reducti 
f1ran11natn. quinque ([J 5.n) 

J(észít-ése: ..t\z acitlum arscuicosu1not, strychuiuu1n 
nitricu111ot és cu1irurn sull'nricun1 cryst.-ot gondosan el
kev-erve előhb a ferrun1 hydrogenio rcdnct.-al, végiil a 
liquiriti~e pulvissal igen fíuom egynen:-ü 1101:rú dö~Z:'iöl
jiik el és f~ai;x. rn~~l. spiss.-nl 1~0 drb. 1nlulava. a1ak1tJVk. 
Konspcrg·alasra 11nornan por1tott sacchar. alh.-ot (\ l) 
haszuá luuk. 

..._4 készítés '111UfJ.IJarázala.: 
h~~drog'. reductum igen rossz, 
.szeá.lló labdaes gyúrmút ad. 

I\:özismert, hog~~ a ferr . 
n1orzsálódó, nehezen ösz
Ezért célszeríí a készít-
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1uényhez liquiritiae pulvist és faex. n1ed. spi"ss.-ot a1kal-
1nazni. Utóbbi a pilu1a vízben való szétesését is ·kedve
zően befolyásolja. A cukorporral való konspergálás 
célja az, hogy a strychnin miatt rendkívül keserű ízű 
pilula bevételét - mint ízjavító megkönnyítse. 

J(iszolgáltatá.rn. (e.'>:pedíció): Papírdobozban szolgál-
tassuk ki. . . 

Gyógyltalása.: A ferrum hydrogenio reductum a 
gyomorban ferro chloriddá oldódik (egyeseknél, külö
nösen, ha a vas nen1 volt megfelelő, kellemetlen felbö
fögést okoz) és ugyanolyan hatású, mint azt a 115 sz. 
készítménynél leírtuk. Az arsen a vérképző appa.ratnsra 
hat roborá.lólag s a vas hatást előnyösen egészíti ki. 

'l'artós vaskúránál gyomorpanaszok (étvágytalan
ság stb.) tapasztalhatók, s ennek a megszüntetésére. 
rnint an1arumot alkalmazzuk n strychniut. 

Célszerű a kúra alatt 1nég sósavas pepsint is szedetni 
rnert a vasJlOr sok sósavat.köt 1neg. 

VI. PUL VERES. 

Gyógyszeres porok. 

a) Pnlveres sin1plicia. 
1. Acidun1 boricun1. 

llp. _.\.eidi horici eryst. 
l!ran1.nzat tritJinta ( {} 30.0) 
D. ad saeeuluni. 
S. Külsőleg. 1 liter forró vízbeu oldani. Kihüló:-: 

utáu hasznúlandó. 
]( észí lé se: „A. b':r" k.~beu hivatalos kész'í trnéuy ! 
li.iszol!Jdltatása (expedíció): Jól zúródó zacskóban 

sznlgúltassuk ki. 
G.1JÓUl}ha.tása: ... ;\ntiseptikus hatású clcktrolyt. ftiég 

suhstauciáhan sc1n rnaró. \Tízes oldata localisan tH~lll 
izgat és így érzékeny nrálkahúrtrák (szem, orr, fül) ki
n1osúsára igen alkahnas. 3°/n-os oldata .... ;\qua horica-- né
ven ismert enyhe desinficiens. Belsőleg nern indiffe
rer1s, 1nérgczést okoz s ezért tápszerek, élvezeti szerek .. 
gyógyszerek konzervúlásúra nem szabad ha~znúlut 
1-3°/o-os oldata a baktériumok fejlődését gátolja, 
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2. Aeisal pnlvis 0.5 g. 
R.p. Acidi acei·ylosttlicylici 

!fra·n1:rna sem.is ( g 0.5) 
Dent. tal. dos. aequ. No. X. 
S. 0.5 g-os acisal porok 

Készítése: A gyk.-ben hivatalos készítmény! 
KiszolgáUa.tcísa (expedició): Papírkapsulákban szol

gáltassuk ki 
Gyógyhatását: a 11 sz. készítménynél részleteztük. 

* 3. Aeisal pulvis 1.0 g. 
Rp. Acidi acet.ylosalicyliei 

r1ra.ni.11iíi un.uni ( g 1.0) 
Dent. tal. dos. aequ. No. X. 
S. 1 g-os acisal vorok. 

Lásd a 2 sz. készít1néuytl 

* 6. Baryun1 sulfuricun1 pro Röntgen. 
R.p. Ba.ryi sulfurici pro Röntgen 

r1rn1nniata octo_qinta (.q 80.0) 
D. ad sacculum. 
S. Bar:y-umos Röntgen kontraszt anyag. 

Készítése: ... .\. gyk.-beu hivatalos készítmény! Felhív
juk a figyelmet a gyk. azon rendelkezésére, hogy ki
szolgáltatús előtt rninden csomagot meg kell vizsgálni 
oldható baryum sóra. Ez a rendelkezés nem vonatkozik 
azokra a zárt, gyári cson1agolású baryuu1os készítn1é
uyekre, arnelyek törzskönyvezYe vannak, amelyeket 
t~hát bontal1a.Jull, gyári cso111ag·olásban szolgáltatunk 
kt. 

(-fyó_qy!tatása: .r\z elernek Röntgensugár elnyelő ké
pessége a rendszárnuk negyedik hatvúnyá\·al növeke
dik. Pl. a jóclsók a röntgen ernyőn tnély úrn~·ékot ad
nak a jód rnagas rendszá111a (58) 1niatt . .t\ baryun1 rend
szán1a r>G, lehát: kisebb. mint a bis1nuthé (SB); ennek el
lenére a gyon1or-, béltraktus átvilágításához 1na 1núr 
hisn1ulh. subnitratot vagy bis1nuth. carhonatot ueru 
használnak, mert drágább és könnyen okoz mérg·ezést. 

_.\. baryumos kontraszt pépet úgy kell elkészíteni, 
hogy 80 g haryun1 sulfatot kb. 400 kc111. frissen főzött 
dara.kása péppel apródonként elkeverünk. 
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8. Cacisal pulvis. 

Rv. Calcii acet.y1osalic:rlici 
[lra111nza scnlis ( r1 0.5) 
Dent. tal. dos. acqu. No. XX. 
S. Naponta 3-szor 1 port. 

Kés.zífése: A g·yk.-ben hiYatalos készít-1Ilény! 
l(iszol-!!áltatcísa (expedíció): Papírkapsulákhan (so

hase1n cerút kapsulábau!) szolgáltassuk ki. Készletben 
no tartsuk. 

Gyór1yhatáscít: a 36 sz. készítménynél is1nertettiik. 

* 9. Calon1el ophtal1nicun1. 

Rp. IIydrargyri chlorati ruitis va11orc parati 
aran1:111atn qu.inque (!/ 5.0) 
D. ad sc·atula111. 
S . ..:\z orvos kczéhe. Szen1hchi.11tésre. 

Ilészítése: ... .\ g;1tk.-ben hivatalos készítn1ény! Fe1hív
;iuk a l'ig,vehnet az iszavolúsra, azaz. az cltartús közben 
napfény hatására keletkező n1crcuri chlorid kirnosá
súra! 

Ilis.zol!ldlfaf"císa (expedíció): Jól zúródó dobozban 
,.Kü1sőleg" .ielzékkel szolgálta,ssuk ki. 

Gyór1.1;!tatdsa: ... !\.. vavore varaturn készii.lt knlo1nelt 
fínon1 eloszlása n1iatt csak külsőleg, elsősorban a sze
n1észetheu (innen a neve is!) használják. Sze1nhehiutés
re eon;iuuctiYitis. s:r.aruhúrtyagyulladús (kerat-.it.is phlyk
tenosa) cllt>H alkalrnazzúk. I~zzcl cg·yidejülcg· jód és 
hrón1 sókat adni nen1 szahad (belsőleg sen1). u1ert a ke
letkező u1ercuri jodid t~s hro1nid súl:·tOS s:r.en1gyulladúst 
okoz. 

11. c.arbo 1nedicinalis. 
R.p. (1arhonis 1nedicinalis 

uranunnra ciginliqui11q11e (g 25Jí) 
D. ad sacl·nlnn1 ceratu1n. 
S. Egy csapott kúvéskauúlnyi.t. Yízhe keverve 

heven ni. 

Ilészítése: Rég·ehhen vérhül és állati sz.ervckböl úl
lítottúk eléi (erre YOn<ltkozott az „auitna1is" rneg.ie1ö
lés), lllH kizúróJag· [Únak a szeucsítése [olybin készül 
és az így nyert szenet t'ínon1 porítús ulúu többszörösen 
kirnossúk, 1na:id forró leyeg6Yel vag,Y erősen túlheYí~ 
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tett vízgőzzel akti,-úljúk. Ekkor kapja n1og a szén azt 
a rácsos szerkezetet, a1ni az. adsorvció képességét lénye
gesen fokozza. i:\ széntherapia bevezetésekor 1nég nc.111 
is1nerték a fizikúlis aktivúlús technikáját, hane1n csak 
az aktiválatlan, tern1észetes carho ani1nalist vagy car
bo tiliaet hnszná1túk. ll{iutúu az állati szén lazább, 
könnyebben vorítható, főként ezt használták annak ide
jén s azért rneut ez a név a köztudatba. Jvia n1ár a szár-
111azás nem fontos, csak az adso1·pció képesség:! 

l{iszol.qáltatása (expedíció): Jól záródó -;rút kap
snlúhau szolgáltassuk ki. 

(J..11ór1.11hatása: .l\. carho inecliciualis értékes és uél
kíilözhctctleu gyógyhatúsúról és különböző a.lkahnazási 
teríiletéröl a 3i sz. ké:-;zít1nén~~nél etnlékeztünk 1neg kö
zelehhről. de ig·r porban ;iohhan ajúnl;ink, inert a co1n
priiuúlúskor történö kezelés 1niatt hatú::-;úhól sokat. ve
:.;zft (nz 1nég nines tisztúzYa hiYatalosan hogy a vizsgá~ 
latkor a co111priina.tu1n a1lsorpciójút 1nirc kell ::ltsz::ín1i~ 

taniL ~.\ tahlettúkl1an Yaló he-vétele azonhan könnyehh, 
_kevéssl\ t1iszkít és vég-credn1l~nyhcn. ha. löhhei adunk 
heléilc, hntúsa ÓPIH~n olyan ercd1nénycs lesz, rnintha 
J)orhau ndnúuk. 

12. Chinidinun1 sulfuricun1. 

R.p. (~hinidini snlt'urici 
cenlin1:an1n1ala. ·t'if!inti (fi 0.20) 
Dcnt. tnl. dos. aequ. No. XX. 
S. N npon la H-szor 1 port. 

]{liszíti'se: .:-\ g:-.:k.-hcn hiYatnlos készíbnény! 

Ili s.zol{friltatd i>o ( cxped íció J: Pavírka psn lú han szo 1-
g·ú l! ass nk ki. 

Ct,1Jd[l.1Jltafdsa: J.\.. chiuakércg· egyik alkaloidú.ia. ...-\ 
ehiHinnel ison1er, de batúsa a szÍYre kil'e.iczettehh, n1int 
a ehiuiné. (L. Con1iir. t:ardiolonica.) .-\. sz.ív inge-rlékeny
ségét és az ingcrképzést csiikkeuli s ezért külöuhöző 
ercdetü arythnliúk ellen alkahnazzúk. a111elynck oka le~ 
heL szívizo1nhá11talon1, lnes, klin1ax, nikotin. alkohol. 
Basedo\\~ (thyreotoxicosis forszirozot.t sovúuyító kúrák
núl). Súl:vos s:r.ÍYritlnnus zaYarok (taehycardia pa
rox;vsn1alis, aryt:htuia Jler1iet.ua) n1egszünt.etésére alkal-
1nazzúk s a rohau1ok közötti iuterYallun1hnn na11011ta 
2-il-szor adható. Célszerü digitali~szal Yag;i." strophall
tusszal ko1nhi11úlni, iniutún a szí...-izo1nzatot a chini.diu 
g·yeug·íti. 
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13. Chininun1 tannicun1. 
R.p. Chinini taunici ins. Rozsnyay 

11rcun1ua senl'is (110.5) 
Dent. !al. dos. aequ. No. V. 
S. Naponta 3-szor 1 port.. 

J(észífése: A gyk.-hen hivatalos készítmény! ~J\_ I\T. 
gyk. az előállításához sziikséges chininsulfait mennyisé
gét ugyauauuyiban állapította 1neg, mint a III. gyk.r 
holott a I\T. gyk. chininsnlfátja csak 2 mol. kristály
Yizct tartaln1az. Ez azonban a chiniu ta.unat összetéte
lét nem változtatja meg, rnert a csersavat olya.u nagy 
feleslegben alkahnazzuk, hogy íg·y is lehetővé teszi a 
ehiuin egész mennyiségének taunattá való átalakulását. 
\légeretl1nényben tehát a felhasznált chinin plusszal 
tübh ehinin. tannicumot kapunk. 

J(iszol[Jáltatása. (expedíció): Papírkapsulúkhan szol
gáltassuk ki. 

G.1Jóf/!Jhatása: ~.\ chiniu hatásáról a 40 sz. k:észít
n1én;ruél e1nlékeztiink 111eg hövebhe11. Rozsnyay íztelen 
ehiuinkészítn1énye érzékeny g;ro1nrú cg-;\~éneknél tesz 
jó szolgúlatot (pl. terhes uöknél). „A.zonkíYiil gyermc
kek11él és t~seesernőkuél. a.kik ncn1 veszik be szíYesell a 
kcserü ízií, oldódó chiniu::.:ókat. A ehinin tannat a g;\·o
rnorhan g;\-orsan felho1nlik és átalakul sósavas sÚYÚ .. 
llntúsút teh{1t akadálytalanul ki. tudja fejteni. 

* 76. Farina Iini. 

Rp. Lini plaeeutaru1n gross. pnlY. 
11ra.nuJ1ata ccntinn quinquauinta (r1 150.0) 
D. S. Kiilsőleg. Lernnagliszt. 

J(és:zíf'és<': :\ lcu1nagból hydranlikus préssel a kh. 
30-4;)0

/n olajat eltúYolítják és a jó lenu1agliszt lcgfel
;ichh 8°/o olajat tart.ahnazhat. 

1'u la.jdon sáua i: Szürkésbarna, jellen1zö lenolajszagú 
por .. A .. Yasszagú ne legyen. 

l'l..-iszol[láltalúsa (expedíció): C~erat zaeskóhau szol
gúltassuk ki. 

G11áq.11hatása: ~;\ leun1agliszt tarJ.aln1az kb. 8-lOn/o 
zsíros'olii.iat, H-6°/u nyálkát, rnintegy 20°/o fehérjét. ~.heu~ 
rnatikus i'újdaltnak e1r;ithítésére 111int horogatoszc,rt 
hasznúljúk . ..t\lkahnazúsa azon alapul, hogy a fo~:ró YI7;,
zel készített pép (kataplas1na) nagyon rossz hovezeto, 
a tneleget hosszú ideig túrol.ia s alkaln1azásáuak he
lyén vérbőséget okoz. 
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79. Hexan1ethylentetra1nin. 
Rp. I-Iexamethyleutetramiui 

qra:ni.Jna.ta. decein ( g 10.0;. 
b. ad sacculum. 

1 
· · b 

S. Naponta 3-szor 1 késheggyel \:eves· v1z eu. 
J{észítése: .._J\_ g·yk.-ben !ii.':atalos ~észítmény! , ~ 
J(fazol.gáltatása. (expedww): Papirdobozba.n szolgal-

tassuk ki. . 1 ' 't · ~e1-11él' Gyógyhatásáról: a 45 sz;, es a: 182 sz. cesz1 menJ \. 
c1nlékeztünk meg kbzelebbrol. 

* 86. l{aliun1 bron1atu111. 
Rv. I\:alii hromati 

t1raninlaf'a decenz. (g 10.0) 
D ad sacculun1. " s." 2 deci vízben oldani. Naponta 3~szor 1 evo-

kanállal. . . . 
1 J{észíf'ése: A gyk.-ben ,h~':atalo,s k~s-z:1t~ne11j:- . ~ 

J{iszolqdlta.tása (expc<hc10): Jol ,za_ropo c~rttbz.acs_ 
kóbau szoÍgúltassuk ki. Nern uedvs~1v,o e~ :zer .r 0 111;

1 tartalon1 tekintetében állandóbb 1\:esz1t1nenJ. nunt ~ 
uatr. sója, amely erősen hygToszkopos. , 

l · 't · l ernlékeztiiuk Gyó{!yhatásdról: a 49 sz. \:eszt .inenyne 
1neg bőYebben. 

87. l{aliun1 hypern1anganicum. 

Rp. l{alii hyper111angauici ~ryst. 
r1ra111'lna.f'a quinquc ( u :i.O) 
D. ad scatula111. 
S. I\:ülsöleg. Néhány szemet 1-2 deci vízbeu 

oldva, öblítésre. 
Jlészíf'ésc: ~.\ gyk.-heu hivatalos !\:ész_ít~é?y! , 
J{iszol[Jciltatá,sa. (cxpe~líc!,óJ: .. Jol z~yod~ P~I>~~·do

hozhan, fénytől es ned.vc~Sf!gtol O\ ~~ ~zolgaláa!'!s;1I\. _1:1: 't
(Jyr)yylurtása: Des111I1c1cns batasat a 1. .. 0 sz. l\.csz1, 

n1ényuél isn1ertetttik. 

H9. Natriun1 salicylicu1n. 
Rp. N atrii salicylici 

ura1nJnat-a. decern (11 10.0) 
D. ad saeculurn. 
S. Na11011ta ~-szor 1 késheggyel. 
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J{észitése: A g;r.-ben hivatalos készíhnéuy! 
J(iszolfJáltatása (expedíció): Jól záródó papírzacs

kóban szolgáltassuk ki. 
Gyó{fyhatdsát: a 25B) sz. készít1nénY leírásánál is

mertettük részletesen! 11-lég· ina is a voI~~arthritis acuta 
rheun1atica specifikus g:.;óg;i,rszere. ~'1..z újabb chemothe
rapiús készítmények (p-au1inobenzolsulfonamid stb.) 
ennél a betegségnél nem váltották .be a hozzá.füzött Te
mén:reket. E&,-r;,~ háarúnya Yan, hogy gyo1norpanaszokat 
okoz, a1nit uatr. hicarbonieu1n1nal lehet nén1ileg ellen
súlyozni. Leghelyesebb „alkalisolvens" bevonattal el1ú
.tott tablettában adni. (L. 25 B. sz. készítményt.) 

* 100. Natriu111 suífuricu1n. 
Rp. Natrii sulfurici crystallisati 

urrnnn1ata quinquaginf'a (!l 50.0) 
.0. ad ::;at·eulu1u. 
S. flashn:itósó. 

I(<!s.zítésc: .... .\. g·y.-ben hivatalos készítn1éuy! 
Itiszolgállalása (expedíció): Jól zúródó papírzacs

kóban !-:iZOlgúlta~suk ki. 
(f.116r1ylla.f<isa: A na.tr. snlfuricu1n a sós hashajtók 

esoport:iáha tartozik. fla.tásút úgy fejti ki. hogy a YÍZ 
felsziyódásút a bélből n1egakadúlyozza; a uatr. sull'u
rieun1 u. i. ros~znl difi'undúl, növeli a bélnedY os1nosi
~os concentracióját, a1ni11ek következtéhen a béltarta
lom nor111alis hesíírüsödése nem következhetik he és a 
keletkező ~ rendesnél nagyohb t.örncgü - bélsúr fokoz
za a bélperistal tikút. 

lfl g· na tr. sull'at ZJOO g vi7.et tud Yisszatartaui. Ila a 
só hashajtó adagját tö1nény oldnt.han itatjuk inog, a 
hatás csak lH-20 óra rnul\·a fog hekövetkezni. I-Ia pe
dig· híg oldathau adjuk (úsvú1ryvízconcentratióhau), ha
túsa n1úr ~-B óra runlva bekövetkezhet. 

.::\ sulfatsók hashajtó hat.úsút i'oko1,zn az a köriil
rné-u:'>-· is. hogy a Yastaghélhen a haktériun1ok okozta 
Teilukeió következtéhcu a ké,nsaYból kénhydrogcu is 
keletkezik, arnely a Yastag·hél 1nozgúsút í'oko;.:za. 

* 12.t. Pulvis alu1ninii hydroxyilati. 
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Rp. :\lt1111inii hydro:xydati 
r1ra111.n1afa ri!!inii quinque (fi 25.0) 
D. ad sacculuu1. 
S. Navonta B-szor 1 csapott kúvéskanúllal 1/'!. po· 

hár ,-ízzel. 

r 

1 

' 

1 

J{észítése: Gyúri készítn1ény, an1elyuck elöállítúsa· 
alun1iniu111 sulfat ,-iz.es oldatúból történik hígított a1n-
1noniu1n hydroxyd oldatúvaL ...._;\. képződött csapadék9t 
vízzel ki111ossúk és előbb 40~ -on, végül 100 -011 megsza.· 
rít.iák. 

Tula.jdousá11ai: Febérszínű, könnyü, íztelen amorf 
por, ,.,.ízben oldhatatlan, híg. saYak és alkáliák oldják. 
\ 7 izsgálatút lúsd dr. Csipke: „Nen1 hivatalos gyógysze· 
rek és yegyiszerck Yizsg{data és használata" címü 
könyvében. 

K-iszolgáltatdsa ( exped'Í:ció): Jól zúródó dobozban. 
szolgáltassuk ki. 

Gyóuy!tatdsa: Éppen úg:r, mint a 123 sz. készít-
1néuyt, h:rperaciclitús és ulcus ventric.:uli (gyomor, he
lyesebben pylorus fekély) ellen alkahnazzúk:. \Tagy 1/'!. 
árúval eYés előtt Yngy utána vízzel Jól elkevcrv~ ke,Il· 
bevenni. l\legköti a sósavat és a gyon1or nyálkahartya: 
jút a keletkező kocsonyaszerű anyaggal hevonYt~, védi 
a feké.lves területet. „J..... i'ínom elosztúsú ú. n. kollo1d aln
n1iniun'í hvclro:xvd tehút ne1ncsak savrnegkötő, haucn1 
bc\·onó és~ össze'húzó szer is. Különösen időközönként 
Yérző ulcn:-; esetéhen tesz j"ó s·zol-gálatot, azonkívül ki.
tiinöeu hat az nlcust. kísérő g·;\-on1orhurutra, rner~ ad~ 
stri11gens hatásúuúl fogva c:sökkeuti a nyúlkahartya 
duzzanatot. 

* 141. I_)ulvis inspersorius. 
l'.:{v. Bisninthi subgallici 

!/l'ff1JIUUtfa (jllÍU(jlll' (JJ 5.fJ) 
D. ad scatularu. 
S. SeLhintőpor. 

It.észítése: ... ;\. gy,-beu hi.Yatalos készít1nény! 
GH<Ju.11/urlása: Sehhintőpnrl .... .\. kellc1neiien szagú 

:iodofor1n helyett használják. Elősegíti a granulúeiót 
(hú1nképződést.). :\sebet ne111 izgat.ja! Összehúzó és anti
septikns hatúsú. R.itkúbhan belsőleg is alknlrnazzúk 
hasrnenés ellen, hurutos, fekélyes Yastag- és vékouybél 
gyulladúsokban (késhegynyit. naponta H-(i-szor). 

* 2BO. Tannini albun1inati keratinati pulvis. 
R.p, Tauuini albutninati keraliuat.i 

ffra1un1a. IUIUUl ([} 1.(J) 
Dent. tal. dos. aequ. :N"o. X. 
s. Naponta a-~ZOl' 1 port. 
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J{észítése: A gy.~1len hivatalos készítmény! 
Kiszolgáltatása (expedíció): Papír kapsulákban 

:szolgáltassuk ki. 
Gyóu,11/tatcisa: Belsőleg használt adstringens. helye

. sebben ohstipans, hasmenés (dia.rrhoea) ellen. Bélhurut, 
fekélyes bélg·yulladás s különösen vastagbélh11rut ellen 
has~nálják .... ~ ke.rat;inréteg n1iatt a gyou1rot nem iz
gatJa. azon változatlanul halad át s így a hatását a 
n1él~„eb.b~n fekvő bélszakaszokra (vastUghélre) is ki 
tudJa leJten1. 

* 231. Theobromini natrii salicylici pulvis. 
Rp. 'l'heobromini natrii sa1icylici 

ftran1n1a. sen1is ([J 0.50) 
Dent. lai. clos. aequ. No. X. 
S. Naponta 3-szor 1 port. 

l{észí.f"ése: ,_!\.. g;~rk.-ben hivatalos készíttnénv! 
J(i ..;;zolgdlta f <isa. (expedíció): Cerat kap~ulúkhan 

;;zGlg-últassuk ki. 
G.vóuyltatása.: 45°/o- theobromint tartalmazó készit

n1é~1:i•„ Erél~·es húgyhajtó, de e1nellett tágít;ja a szí,· 
eret t cs olclJa a bronchusgöresöt. 

J\Tint. cliureticum a vízreteució n1inden fajáuúl ha
iékon:i.: lehet. .r\ ,''esét nern izgatja, ezért; nephr:ilisben is 
·aclhato. S,okaknal okoz bi-yo1norpanaszokat. Ebben az 
esetben kuphan lehet adni, Yagy helyette a vízben neru 
oldódó, lassabban felszívódó tlÍeohrÓminu1n pnr{11not. 

b) Pulveres composita. 

5. Azophenunt coffeinu1n citricun1. 
Rp. Pheuyldimethylpyrazoloni coffeini cit.rici 

r1rani.Jna unun1 (ft 1.0) 
Dent. tal. dos. aequ. No. X. 
S. Fejfújás esetén 1 port. 

J{észíit'se: .:\ gyk .... ben hiYatalos készítn1ény! 
Tula.,idonsúr1ai: Fehérszíuii, kissé ta11adós, krb:;tá-

1yos por, vízben, szeszben könnyen oldódik; oldata savi 
"kén1hat.ású. 

... --1 kés.zítés n1ag.l}a.rdzafa: A „J\Iigraeuin" nevű véd
jegyzett készít.Inény, uen1 fedi teljesen a gyk. előiratát, 
tnert ez kb. 9;) g azopheut, 8.90 g coffeint és 0.G g acid. 
·eitricumot tartalmaz. Ez a készítmény nen1 hygroskó-
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pos, hófehér, hosszú ideig változa.ltlanul eltartható és 
jól tahlettázható. A gyk.-i készítmény az alkotórészeit 
ös,szeolvasztása folytán egy benső elegy'et, ú. u. eutektikus 
kev~r~.~tet „ké1~ez .. E, kev~rék olvaqáspont..ia kb. 105°, így 
a v1zfurclo hou1ersekleten esak tesztaszerű töineggé lá
g~"ul .. és kt!~ülve porítható. A 1nelegítésnél és a szárítás
ual ~lg~:.ebunk arra, hogy ,a helyiség leYegőjét ammonia 
_ne; fertgz..ze, IJler.t ~z ,a, l~eszítményt sárgásan elszíne1~i. 
·Celszeru a so k1szar1tasat ealc. oxvdos exsiccatorban 
végezni. A szárítás közben a coffein ~és citromsav kris
tá,\yvízv~sz!esége folytán kb. 5- 61l/o súlycsökkenés áll 
elo. A k1szaradt sót porítás (I\7 ) után jól záródó üve("
l)en fénytől óva (könnyen sárgul fény' hatására) tar1-
Ruk el lehetőleg barnaszínü iiveghen. 

, J(iszolr1<!lt_aidsa (e~pedíció): Cerát kapsnláhan szol
g·altassuk ki e.s rendeleskor osszuk el. 

G:11ót1:11hatása: }\ készítméu:v O""VÓO""vhatúsáról a 30 
."SZ. készít1né11yuél erulékeztünk Íneg: "'" 

* 
7. BarJ-·u111 sulfuricun1 pro Röntgen eu111 cacao. 

R.p. \·ranillini 
rcnfirtrannnala. tria ({! 0.0.'J) 
Saeehari albi 
.rtrnnnnnta duo ({! 2.0) 
P11 l \·r~ris t rag-al'iltl t llae 
aranuna.fa dúo (g 2.0) 
PulYPris eacao 
.arannnrrta octo ( {/ s.o) 
'l'alci vcnct:i 
.ora·nnnata ocfo (fi 8.0) 
Bar:•i sulfuriei pro Röntgen 
.r1ran1n1ata srxnginfrr (fi (iOJJ) 
l\L r. rnilYis. D. ad sacculun1. 
S. Izesített har~·un1os R.öntgen kontraszt anyag. 

J{észífése: .t\ vanillint a saccharu1n1nal gondosan 
X!lkeYer.iiik, tnajd hozzúadjuk a tragacantha fínon1 po
rút (\7IJ. cacao port C\1 ) és talcun1ot (\TI) és a teljesen 
ho1nogen keYerékhez utólag apránként keYerjük a ba
r~·n111 :-;ulfurie. pro Röntgen port C\T), végül az 1;r, sz. 
szitán az egészet gondosan útdör7 .... '>öljiik. 

1' ula.]donsát/a i: Szürkésbarna-színii, jcllen1ző vani . 
lia és <.~aeao por illat.tl, eg:rne1nií riorkeverék. 2.;l g-ja 
2;) kcrn. vízzel erősen összerázva lassan iilevedő suspeu
:siót adjon. 
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.... 1. készítés '1J1at/Yarázala: ..'."\z illatosítúsra haszuúlli 
yauillin fí1101u eloszlatása legeélszerühben a cukorral 
eldörzsölvc történik; e keYerókhez előbb a trag·aeant.ha 
pora adandó s csak ennek elegyítése utún a n1cgadott 
sorrendben a többi porok .. A„ tragacantha és taleun1 vora 
feltétlenül \,TI-os szitafíno1nsúgú leg·:."en, Inert az cl~gy 
gyors ülepedését esak íg·y sikerül n1e&"gútol~1i. ..'."\z 1z:
sítésre a cacao por szolgál, a1ucly csckcly zs1rtartali:ia~ 
uúl fog\·a sziuLéu nehezen ülepedő keveréket ad v~zes 
suspeusiókbau. ....!\„ felhasznált Baryun1 sulfuricumot 
felhaszuúlús előtt gondosan meg· kell vizsgúlni. .. ...!\. i1or
keverék lég1neut.cscn elzárva hosszú ideig eltartható· 
változás nélkül. Jól záródó ÜYcg·edéuyben tartsuk el. , 

J{iszolt1dlta.f"ásn (expedíció): \ 7 iaszos 11apírzaesko
bnn szolgáltassuk ki. Ila készenléthen tartjuk, kiszol~ 
gúltatús előtt inindig szitáljuk út a I\T-es szitún, n1e~·t 
hosszabb eltartús alatt a keverék kissé ö:-;szeta1>ad cs 
('Sali: is1nételt l'clla.zítús (szítúlús) utúu ad lassan ülevedö· 
kt\,·créket. 

(/_11Ú!!lJhalása: ..:-\ Barru1u :-:ulfurit·urn Ililnlgen yi?;.s
g{tlatokhoz való haszuúlatúrúl küzelehhről a G sz. kesz1t
Í11ónvuél e1.nlékeztünk ineg. 

Ennek a 7 sz. készítn1éuynck kcl_lc1nes í~én k~\·ül 
nag·y előnye az, hog~· uern kell hozza darakasa pcvet 
főzni, hane1n tejjel yagy vízzel összerúzva aí'.O~uut.1 hasz~ 
núlha.tó. rncrt. a 111egdnzzadó tragaeautha cs gununt 
arahi{_'uJn a harvurn :--ult'nrie. l'íno111 eloszlását é:-; ef,r;.-
\Jeu a tartós sus'veusiól hií'.losítja, 

* 120. I>ul-vis acidi horici cu1n kalio h:rpern1auganico. 
Rendeléskor készítsd, összerúzússal keverd ös:--ze.) 

Rp .. I\::alii hypern1a11gauici ('ryt. 
Cf'lliil/f'(/)}/.1}/(lf(f. ri!linfi <JUÍIUJllC ([! 0.25) 
..:-\eidi borici errst. 
11ru1nuuria trioinla (u BO.O) 
"1L .D. ad saceulnrn. 
S. I\:ülsőleg. Eg·y liter forró vízben oldYa kihü

lés utún hasznúla.ndú. 
]{és.zílé~e: ..'."\. kaliun1. hyperrnauganieurn ery:;t.~ot az 

U('id. horit·urn c:rrst.~al összerúzússai, e~~gy~.tjiik.__ , 
7'ulajdonsúaai: Fehér, gyüng:.·hazlcnyu, kr1stalyok 

és iliolyaszínii kaliun1 hypcrrunugan sze1nesek nem tel· 
jescn hornogcn kcYeréke. . . 

... ·1 kés:zílés 1nat1.11r1rá.tala: _-\ kr1st.al)·os ,anyagokat 
1ncg·l'clelő uagysúgú papírdohozhan razogatussal lehet 
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i,1agyjáhan elegyíteni, de a kal. 11er1nangauitt előzetes 
OY~to,s dnrvt} porít_{tsa veszély nélkül eszközölhető! A 
kr1stal:ros borsav es a kal. hypern1anganicnm a forró 
vízben igen könnyen oldódik s ezért uen1 feltétlenül 
sziikségcs az alkotórészeknek porítása, 1nár csak azért 
s~n1, me.rt az elegyet egyszerre használjuk fel. _.\. kcve
rekct „Ex tempore" kell clkészíteniiuk! 

Kiszol[ldltntdsa. (exvedíclO): Jól zúródó vasta.o·abh 
papírzacskóban szolgáltassuk ki. "" 

GHónyhatdsn.: ~\ kal. hypcrn1anganicu1n az ox:rdaló 
antiscriticumok csoportjába tartozik. Oxydúlható ~1uya
g9k, jele~1lété.!>en könnyen leadja az oxygeut. ..... A...z ox:ir
dalo hatns mertéke azonban a közeg kén1hatásától füg·g! 
2 mol. kal. P.errnanga.nat alkalikus vagy sem.leges kö
zegben csak 2 oxygenne.1 desinficiá1, ni-íg· savanyú kö
zegben ;") oxygent ad le. x\ fenti „l\Iezö"-féle ke\·erék 
erélycsehh antisc11tikns hatása tehát e1sősorhan a hór· 
sny1u.~k, rniut savnak a ;ieleulé.tévcl ntap;yarúzható. De 
n1asrcszt az is hizon;\·os, hog·:.· a keYcréknek összeo·e~ 
z~tt baktericid hatúsa ;ie1culékeuyeu uag·yobb, 1ninfha 
horsa\· helyett 1nús ::>aYat haSznú1núnk, n1crt a hórsav a 
haktériurnoknt in:inf: C'lcktrolyt 111á.'> oldalról tú1nadja 
n1eg (syncrg·is1uns). I„ásd az 1 sz. készíhnéuyt is. 

* 121. Pulvis ad aquan1 alkalino salinan1 fort.iore1n. 
R.p. Nntrii ehlorati 

rtrannnafa quinquc ( [J 5.0) 
Natrii hydroeaThonici 
[Jra.-nnnata quafluordecin1 (lf J.f.n) 
J.\L r. pnlY. D. ad saceuln1n. 
S. 111:! liter ;.;zénsavns Yízbeu oldYa iYókúrúhoz. 

f{észíf"ése: ~\. gyk . ..,hen liivatnlos készítménv! 
1'ula.jdonsár1ai: Fehérszíuü, sós ízű, vízbei1 jól ol-

dódó cgyuemű por. · 
.... 4 készítés n10,_c1_11co·á.zala: Felhívjuk a l'igye1rnet, 

hogy dörzsölés és szitálás alatt a. uat.r. hYdrocarboni
c~1n1 jelentéktelen bomlást szcuyed s a kc~~erék hideg, 
vizes oldata phenolphtalein indikátor hozzúa.dúsúra erő
sebben rózsaszínű lesz. Ez nc1.u kifogásolható. Fenti ké
szít1n~1ryt a Ii/, g:.-k. mint ivókúrára haszuúlatos só
keYerckct tette hivatalossá, főként küll'ölcli eredetű tcr· 
mészetes alkalikus-sós úsvúuYvizek hclvett . .t\ „mester
séges ásványvizek" előállítúSát, illetve „ sókeverékeknek 
a természetes úsvúnyvízre való uta1ússa1 való forga
lon1ba hozatalát és úrusítitsút az 1!>29. éYi X'll. törvény-
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cikk, az ú. n. „Fürdőtör\·óny" eltiltotta. NeYezetl tör
,~énycikk II. Fejezetének aa. szakasza ugyanis akként 
intézkedik, hog~- a ,.:Th:Iesterséges úsYÚUyYÍz készítése és 
behozatala, t'orgalotnha hozatala és úrusításn tilos". _!:\..z 
1;r. Fejezet 54. szakaszúuak ;), pontja érteltnébeu azt: 
„aki IllCSterséges ÚSYÚll;'IYizcf'. Yagy forrástern1éket. ké
szít, forg·alo1uha hoz, úrusít, Yngy ebből a eélból raktá
ron tart, yagy külföldről behoz, vétséget ·követ el és 
három hónapig· terjedő fogházzal kell büntetni". A tör
vén)-- szig·orú rendelkezése folytún kellett tehút a gyk.
nek a készítinények elne,·ezésé-bcn kerülni a ter1nészc
tes úsvúnyYÍz neYére Yaló utalúst 

K·iszol{láltafdsa (<'xpcdíció): 1Hg-os adagokban pcr
gan1enzacskókha tiiltYe szolgúlt:assuk ki a köYelkező 
:ielzékkel ellútYa: „I-Iaszuúlalkor egy adag 11 /~ liter szén
savval telített Yízhen oldandó';. E l'élra úg~- a szikvíz 
(szóda,~íz), inint a szénsaYval telített Úsyúnyvizek azért 
alkahnasak, 1ucrt a esekéJ~- tnértékhcn honilott. uatrium 
hydrocarhoHat (·arhonat;iút. is1n(~j: hydroearhoHúttú ala
kítják út. é:-; a?, oldat kcllenH::-;chh ízü is lesz. 

Gyúft.!JfHriásu: ..:-\z alkaliú~ (lúgos)-sós, terrnészeles 
úsv{n1y,~izekhen hazúnk nen1 nag'YOII hőYelkcllik (Balfi, 
Parúdi-Csevicze, Szolyva). Indofrolt tehút, hog~- a kül
földiek (Sellers, Giesshühl. Salvator slh.) pótlúsúra 1neg
felelő úsvúnyos sókkal rendelkezzünk. - i:\ 19 g·-os 
adag 11 /~ liter szénsavas vize:; olclala hyperloniús oftlat, 
amelyet. a uyúlkahúr1yúk idült; huru1.jaibnn (légcsőhu
rut, bélhurnt) hasz11úluak. azoukívül ez a töményehb 
ásvúnyos víz h~·peraticlitúshan (nlcns vcntr.) szeuve· 
dőknél heteken út. naponta O.:J-1 liter, ívókúrúhan ad· 
ható. I-lyperac:iditúsliau és phos1>hat köveknél azonban 
ellenjayaJt. 

122. I>ulYis nd aqu::un alkalino salina1n 1nitioreni. 
R.p. Natrii c:hlornti 

.<1ran1111af-u duo ct scnlis (n :?.5) 
Natrii hydroc:arboniei 
r1runnno!a scx (u (i.fl) 
J\L r. pulv. D. atl sat•(•nhnn. 

S. 11/e liter sz;énsava:-; vír,he11 oldYa iYúkurú
hoz. 

Ill;szífé!'c, tula,idonsá!lui, u kl;s.zíf<ís 1HOfl!Jarú.zala: 
Lúsd a 121 sz. készílinén~·t. 

J{is.~·olfl(Íltahi:Hr. (e.rpcdicirí): 8.f) g-os adag-okhan 
perg·a1nenzacskóba tüJtye szo\gúltas:-:nk h.t a következő 
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jelzékkel ellátva: „Hasznúlatkör eg-y adag l 1h liter 
szénsavval telített Yízben oldandó." 

Gyóoyhntása: :Th.Iegegyezik a 121. sz. készítmény 
gyógyhatásá"Val, de l 1h literes oldata johhau n1egköze
lít.i a t.ern1észeteR alkalikus fi.syány,~izf~k concentrúció
ját. Ennek a 8.5 g-nak 11/e liter szénsc:rvas vizes oldatát 
elsősorban ugyancsak a légutak chronikus hurutjúnál, 
v·agy pyelitisnél (vesemedence gyulladásnál) átöblítő
nek használják. 

123. Pulvis alcaliuus cun1 belladonna. 
R-tl. Extracti hellndonnae sicci 

cc11fir1rrr.111n1nfa q11i11deciin (!! 0.15) 
J\lagnesiae ustae 
Natrii hyrlrocarhoniei 
na . .rtrn1nafa ·vioiuti quiuquc (!! 25.0) 
i\L f. pulv. D. ad scatulam. 
S. Naponta 8-szor 1 csa1,ott kin-éskanállal t'él-
11ohár vízzel. 

Ké.~·zíf(ís<': .::\z cxtrnetntn hcllarlonnac siePn1not kh. 
O.fl g· saeehar. alhun11nal igen fínon1 porrá clörzsölj-iik, 
a1nelyhcz apránként: elegyít;iük clöbh a natrinn1 hyrlro
earhonicnn1ot, Yégiil a rnag-ncsia ust:út. ..:-\ teljesen ho
n1ogen porkeveréket az \.7-ös szitún útszitúlva expediúl
juk. 

Tula}don.'Hfftai: Fehér. alig észreYehetöcn hnlvúny
sziirke színü egyuernü por. 

... -1 készít-és n1ar1yarázafa: 1\.z extractum helladon
nae siccurn er()s hatúsú szer lé,~éu, annak Hikéletc.;,, fí
norn elkeYcrése a laza porhau igen fontos. Tapasztalat 
szerint ez 1egeélszerühhen keYés cukorporra1 eldörzsöl
YC vé0·ezhető cl s az ío-v nvert por könnven eleo·yeít
hctő ~Iöhh n nairiun1 ll:rdr.ocarhouatta1. ·~;égiil a~·laza 
n1agnesin ustával. .l\ porkeverék hygroskopos, i_)sszc
áll, eltartús alatt kellemet.len szagú lesz s ezért huza-
1nosabh ideig eltartani nen1 lehet. 'i\Iindenkor „ex tern
pore'' készítendő el. 

Kiszol.ctcíltatásn (expedíció): ,Jól zúródó papírdoboz
ban szolgált.nssnk ki. 

G.11ór1yhntása.: .Jól heYúlt keYerék g:.·01nor h:rper
secretio, ú. n. gyon1orsavtúltcugés 1negsziinteb.'.~sérc . .::\ 
belladouna at:ro11inja, dc különösen a ve1e ison1er hyos
eian1in bénítja a n1iri.g~·sccretiót serk0ntö parasyn1-
patikus eredetlí -.~agus idegvégződéseket s ezzel eg·y
idejülcg o1dja a hypcrchlorhydríús pylorus, illetve 
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gyomorgörcsöt. - ~!:\.. vele együtt adott gJreu&;~, alkaliák 
meO"kötik a már termelt sósavat. .... !\... keletkezo magne: 
siu;;, chlorid azután a belekhen mint hashajtó fejti ln 
a hatását. A hyperacid egyének ug·yanis székreke~és
ben szenvednek. Ulcusos betegnél nagy gondot k.ell for
dítani a diétára! 

125. Pulvis anteneuralgicus. 
Rp. Coffeini puri 

cenNgra.Jnn1ata. q'ltinque ( g 0.05) 
Amidozapheni 
centigran11nata viginti (g 0.20) 
Phenaeetini 
centigranzata. triginta. ( g 0.30) 
III. f. imlv. Deut. tal. dos. aequ. No. V. 
S. Szükség esetén 1 port. 

[(észífése: .... !\.z aruidazophent uéhúny C!'CpIJ acther 
depuratussal fíno1n vorrú dörzsöljük, ~tudd hozz[u~dYt! 
a coffeint és phenacetiut, azt cgyuernu porkeYerekke 
elegyítjük s végül öt egyenlő részre elosztjuk. 

Tulaidonscigai: Fehérszínü, keserüízü porkeYerék. 
A k<ls.zítés Jna.r111ará.zata.: .... .\.z amidazophen eldörzsö

léskor erősen tapadó lc;sz, c~ért cé1szerfi §!. P,~rítú~t n~
hány csepp aethcrrel vegcznr. A porkevcrek f.en~" cs ho
hatúsokra érzékeny, könnyen sárgul, ezért minden eset-
ben „Ex ten1pore" készítsiik azt e1. , , 

Kiszolttálfaf"ása. (expedíció): Pap1rkapsulakban el-
osztva szolgáltassuk ki. . 

G·uótt:IJhaf'ása: 1'.Iint a fenti képzeleti névből ~s lat
ható últalúnos fájdalom.esi1la11ító szer. Az ~llll(h:zo
phe~-phenacctin ko1nb~núeió különösen fejfá.Jás, fo,g
fájús, neuralgia, méhgörcs (dy~!UE?;i?rrhoea) ellen .valt 
be jól. .:\. eot't'eiu érgöres eredctu [nJdaln1ak (haen11era-
11ia: 1nigrae11) csillavításút sietteti, inert a~ U)~;yer~k~t 
t't~1't·"-i·t e>s· •t ye\1·szen'én""'" ao·yi terfiletck taplalkozasat < !:> ,1< „ < .... !:> „ !:>• 

rncgjavítja. 

126. PulYis autirheu1nathicus. 
(R.endeléskor kés1~ítendő.) 

116 

R.p .... A.eidi aect;ylosalieylici 
Phenochinoli 
aa. cenlif}ranouata. viainfiquinque (tJ 0.25) 
Calcii carbonici praccipitati 
cenf:iyra1nnzata septen1.i ( g 0.07) 

M. f. p. Dent. lai. dos. aequ. No. XX, 
S. Naponta 3-szor 1 port. 

Készitése: .... .\ calciu1n carbonicn1n praecipitatumot 
az acidum acetylosalicylicun1n1al elclörzsöl;iük s utólag 
adjuk a keYerék.hez a phenochinolt. Az egyenletesen. 
eldörzsölt port húsz részt·e osztjuk el. 

Tu.la.jdo11.sá!fa.i: Sárgásfehér szíuü, savanykás ízű 
.egyne1nü, vízben alig oldódó por. 

A készítés n1ag:i;nrá.zafa.: Az acidum acetylosalicy
lieumból mint laza kötésű ecetsavas salicyl észterböl, 
- főleg· hosszabb eltartás folytán, - ecetsa\r hasad le, 
.a1nelytől a készítmény ;iellernzö ecetsav szag'ÚYÓ. lesz. 
A tapasztalat .azt mutatta, hog;y ezt a bo1nlást pheno
chiuol jelenléte fokozza, azért célszerü a calcium car
bonieurn használata, a1nelv a szabaddá váló ecetsavat 
leköti és keYeschb g·yomo1:panaszt okoz. A porkeverék 
hosszabb ideig így sem tartható cl, ezért kell "ex tem
pore" készí teui. 

Kiszolr1últaf ása. ( C'~1.:ped íci.ó): Papírcapsulábau el
-Osztva (sollnseru ccraicapsulúban!) szolgáltassuk ki. 

G_1/Óf}yhalása: ~.\. „rllcurna" n1iut betegség igen tág 
fogalon1. I:Ielycscbb rheurnús rueghetcg·edésekröl be
szélni, amely alatt a 1nozgússzerveknck fú;idalmassá
gokkal és mozgási korlátozottsúggal ;járó akut Yag·y 
cl1ronikns gyüllaclúsait ért.;iük. 

Ebbe a csoportba t-artozik, mint últalúnos anyag
csere betegség, a köszvéuy . ..e\ fájdalmas tüneteket itt 
a húgysaYnak a vérben és a szöyctekhen való felhaln10-
zódása váltja ki. (uratdi.atllesis). Ennek a betegségnek 
a specifieuma a vhenochinol, a1ncl:r fokozza a húgysav 
kivúlasztúsf:. _!\z acid. acetylosa1icylnak itt elsősorban 
fá:idalon1csilh11)ító hatúsa Yan (tüneti kezelés). Nagy 
gondot kell fordítaui a kü:-;zyéuyes étrendjére (puri11-
1neu les túpszcrek !) . 

* 127. Jl>ulvis autistenocardiacus. 
(Rendeléskor ké::;zíteutlő.) 

Rp . ..:-\cidi 11heuylaethylbarhi t.urici 
cenligrann11rrtn. duo ([) O.tJ2) 
Papaveriui h:rdroehloriei 
centir1ran11nata. quinque (u OJJS) 
Natrii nitrosi 
cc11fit1ranurfa lria (fJ 0.03) 
rl'heobro1niui puri 
cenfif}rannuata 'L'igín.ti (.q 0.20) 
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i\I. f. p. Dent. lal. clos. acqu. No. XX, 
S, Naponta B-szor 1 vort. 

I\.észílésc: J:\. 11atriu111 uitrosumot keYés theobrorni
nuru purnrnal (kh. U.:> g·) fíuo111 l1orrá dörzsöljük, ehhez. 
keverjük a 11apaYeriuu1n hydrochlorieurnot, rnajd az 
acid. vhenylaethylbarbituricumot és végül a. theobro
miuum 1n1ru1n megmaradt részletét hozzúadva, az egy
nernű fínoIJ1 vorkeveréket húsz részre osztjuk el. 

1'ula,jdonsá[Jai: Fehér színü, vízben rosszul oldódó, 
előbb édeskés, vég·ül keseruyés ízű egynemü por. 

..::l készítés -n1a!f:t}arázata: . .i\„ uatriun1 nitrosuru n1úr 
gyenge savak jelenlétében is 1101nlik, salétrornossa.v vá
lik szabaddá. Ezt a hornlúst csekély nedvesség sietteti, 
ezért ügyeljünk arra, hogy a só száraz, l'ehérszínü le
gyeu, ue pedig nyirkos, összeúlló é.g súrgús. l'öldszíuii. 
Az alkalikus theohro1ninnel cldörzsölt natri1nn nit-ro
su1n aí'. aeid. phcnylaethylbarhituri<·. és papaverin 
hydrorhlorieun1 hatúsúra ncn1 fog; e1ho1nlani. sőt a por
keverék nern v{tltoí'.ik eltartás közben se1n. 11a szára
zon tartjuk el. Ezért. kell t>eratkap~nlúhan ex1)ediúhri és 
ajúnlatos „ex te1nporc" készíteni. 

l(is.zolaállolcísa (cxpcrtíció): Ceratkapsulúkhan szol
gáltassuk ki. 

G.11ófJ!lliafásn: Stenorardia (Jnellszoro11gús) a HC'\7 C 
annak a tiinetcsoportnak, tllnely a szÍY c1·cinek (coro
nariúk) különböző okokból, időközönként fellépő gör
cse folytún ú11 elő (angina pectoris, ast-ln11a cardiale). 
A 127-cs készít1nényl1c11 léYÖ szerek gyógyhafúsúról 
részben a 2fi-os és 27-cs, n1úsrészt az ;JI-cs sz. készít
n1ó11ynél (co111pr. nitroglrecrini) e1nlékeztü11k n1eg, niíg· 
a natr. nitrosn1n hasznúlatút a 18,!. sz. készít1nénynél 
1a1úliuk 1ncg. 

l\. Pulvis nntisteuoeardiacust arteriosc1erolikus an
ginúk rnege1őzésére célszerü alkal1nazni. 

* 128. Pulvis aperitivus alcalinus. 
(Rendeléskor készítendő.) 

R.p. Natrii sulfuriei siecati 
Phcno lph ta leit1i 
Sacchari lactis 
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aa . .<1ra111·n1afa t-ria ([/ 3.0) 
Natrii hydrocarhonici 
niagnesii oxydati 
aa. granonafa. quinCleci1n (g 15.0) 

nr. f. pulv. D. ad seatulaui. 
Naponta H-szor 1 csavott kúYéskanúllal 1 1~ pohúr 

vízzel. 
](észíf-ése: 1\. uatrin111 snlfuricu1n siccatu1not, phe~ 

nolvhtalciut, saceharuru lactist egyculctc::; i'íuou1 porrá 
elkeverjük, 1na.icl hozzáadjuk előbb a natriuu1 hydro
carhonicu1not, Yégül a rnag·uesium oxydatu1not és az 
egyenletesen elkevert 1jort (\T) átszitáljuk. 

11ulajdonságai: Fehérszí.uü, alig sós ízü, köuuyü fí
uom cgyue111ü vor. 

...4 készit-és ·1na{fyarci.zaf;a.: J:\ uatriu1n sulfuricum sic
catum mint hygroszkopos só a légneclvcsségből vizet 
vesz fel. ez a nedyesség azt eredményezné, hog~,.- a vhe
uolphtalein és a natrium hydrocarbonicum egymússal 
reagúlva a porkeveréket rózsaszíniire elszínezné. Ezért 
gondosan üg·ycljüuk arra~ hogy a natriuru sulfuricun1 
valóban „siccatum'', azaz teljesen száraz só leg·yeu és 
hogy a porkeverékhez nedvesség ne juthasson. „Ex 
te1upore'' kell készíteni. 

EiszolaáUatása. (expedíció): Jól záró uobozbau 
vag·y ceratzacskóbau szolgúltassnk ki. Célszerű az el
vivőt fig·yelmeztetui, hogy a később előálló rózsaszín a 
hasznúlhatósúgút. uen1 bcl"olyúsolja. 

Cfyó[Jyhatúsn: l\. uatr. sult'uric. hashajtó hatásút a 
100-as készítménynél, a phenolphhtlein g·~-ógyhatúsút 
11edig az 58-as vénynél fejtettük ki részletesen. 

.:\.. készít.u1ény hatúsa apcritiv, azaz kólikús fájdal-
1nak és a ból lobos izg·alma nélkül pépes vag·~- híg· ürü
lést hoz létre. Olyan hashajtókat tartalmaz, an1elyek a 
YÍZ. felszíYódásút a belekből megakadúlyozzúk és ezál
tal a bl1ltartalo1n hesürüsöflése ncnt fog bekövetkezni. 

.I\.!kaliatartal1na fol:rtúu különösen g·yon1orsav túl· 
tougésbcu szeuveclőkuél előforduló habitualis opstiva
tio ellen hasznúlható. 

l\:énsaYas sós hashajtóknúl nagy a szerYczet alka
liaveszteség·e, ezért is célszorü alknliákkal együtt ren-
delni. · 

12!1. PulYis asperg;inis chlorosus. 
(Rendeléskor készítcudő.) 

Rv. Chlorogenii 
granunata. duodcciJn et scniis (g 12.5) 
rralci 'l eneti. 
ura.1n-tna1a deceni (g 10.0) 
:U1agnesii earhonici hydroxydati 
nranonata d1lO et sen/.is (g 2.5) 
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:M. !. p. D. ad scatulam. 
S. Légoltaln1i célokra szolgúló (n1ustúrgúz el
len) hintöpo1'. 

l{és.zítése: J'\.. chlorogcniu1not előhb fínon1 porrá. dör
zsöljük, n1ajd a talcu1n1nal gondosan elkcYerjük és Yé
gül adjuk hozzá a maguesium carbonicun1 h~·droxyda
tumot. ).,,_ keveréket az \T. szitán átszitáljuk. 

Tula.idonságai: Fehérszínü, gyengén chlorgázra 
emlékeztető szagú egyne1nü porkeverék. 

. „~ készítés n1a[fyarázata: .A„ chlorogeniun1 fehér 
kr1stalyos por, 28°/o chlortartalotumal, an1ely IUÚl' o·yen
ge savak hatására szahaddá vúlik belőle. · i\„ fels;Uha
clu,ló_ cl}lor a n;ins!úrgúzna.k az oxyclúciójúra szolgál s 
ezert lcgoltal1111 celokra hasznúlatos, de a 39.302-19H9. 
Ip. :fi.í. sz. rendelet előírúsúnak ruinden tekintetben 
azonban esak Úg~„ t'elel zneg. ha 1nag·11. carh. nélkül esak 
talcun11nal készül. .:\. ehlorogenin111 tapadúsút a talcun1 
és 1nagHesinn1 earho11i(•n111 hydroxYdaüun seO'íti elő. 
vgyel;iüuk, hog~· 1nindkcttö tcl;icscit szúraz po~· lcgyou 
cs a taleu1not is gondosan rncg kell ·vizsgálni (D. J:\. B. 
\TI) szcnnyczl>sre. - ...-\ porkeYerék ho111lékouvs{t1rúra 
való tekiutett·cl eélszerü lenne uwyan rendelés.kor"" ké
szíteni, de ez gyakorlatilag· kiYilietetleu, arncunyihen 
a H9.il0~11!HHJ. lp. l\f. szú111ú reudelet lé 0 ·oltahni 1nPritö
lác1úkhan és g·ú;i;-z.sehe~ou1agokhan Ya\ó 'tart-.ását előírja, 
J;\z előírás szerint légrnentesen zúrható Üyeo·ekhen kŰll 
tartani, aruely a bon1lástól n1cg·óy,ia. "' 

J(is.zol[lálta.f'úsa (expedícirJ): .Jól zúródó, szórúsra al· 
kahnas dobozban szolg{dtassttk ki. 

, (t.11ór1.11halásn,: _..:\ HÜ_.iJ02-1HBH. Ip. l\L sz. rendelet n1cl
Jeklctc11ck III~ fcJezetehen azt az utasítást talúljuk, 
~i_og~· ;1 l~-1511/0 aktív ehlortartalrnú J;) g ehlorogeniu1u 
t11ius~1 pondcrt, iiyegben vagy parai'fiuOzott pa11írtok
ban ug~- kell lcg111cutesen cson1agolni, hon·y a esorna
golús a )10udcr szórúsára alkalrnas leg~-cu~· 

... ?- .g·az-zsch~so.rnagTa a következő szöyegű hasznúlati 
utas1t.ast kell irn1: „Ha harcgúzcsepp (111ustúrgáz vagv 
~e,v_isit C?epp) kerül a bőrre, azt a. csomagban léYŐ 
rt,~tc;is1!.av1rszelettel azonnal fel kell itatni, azutúu a 
borteluletet n1eg· kell nedYcsíteni és a cso111an·bau lévő 
P~:rde~·r~I hqségcsen, be kell hinteni. Ezutúu a""pudert a 
bor fclulcten cuyhcn szét kell dörzsölni és 5 percin· a 
bőrön, ke.ll hagyni. :\ felhasznált itatóspapír szel~tet 
baladektalauul rneg kell sern1uisíteni (elúsni, eléget.ni). 
..t\. I?Uder ?Ze1nbe hintve n1eg,·akulást okozhat! Szc111sé
rnles eseten a szcrnet olyan szódabikarhonaoldattal kell 
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l.lőségesen öblíteni, amelyet két tablettának egy deci
liter (100 gramm) "'"ízben való feloldásával készítünk. 

1\. 1nustárgáz enyhe fo_k.hagyma és tormaszagú, 
an1ely a bé)rre jutva sen1miféle érzést nem okoz .... !\... Le
\Visit 1nuskátli szagú, amely a bőrre jutva azonnal 
·viszkető érzést okoz." 

130. Pulvis calcii lactophosphor. 

Rp. Calcii lactici 
Calcii i1hosphorici 
na. rtrnn1n1ata 'l'i_qinf.i (fJ 20.0) 
1\'1. f. p. D. ad sacculu1n. 
S. Naponta a-szor 1 csapott kávéskanúllal 1 1~ po

hár vízzel bevenni. 
[{észífése: .l\. calciu1n 1actieu1not és calciu1n phos

phoricu1not: gondos elegyítés utún a \,TI. szitán átszi
táljuk. 

. ':f·ula.frlon.'H]-f!ai: Hóf_ehér, könnyíi fínon1 l)Or. Ize 
k1sse kcsernyes-savanykas;. 

f{i.~·.zolgrilfa{dsa (expedíció): Jól zúródó 11apírzacs
kóhan szolgáltassuk ki. 

(}yór1.11furfása: „"\. ca1eiuut pareutcralis (intravénás) 
alkahnazúsáról a 177 és 178 sz. készítn1ényekuél köze· 
1chhről is n1ege1nlékeztünk. Per os alka1n1azúsának a 
célja inkúhh a s7,ervczet ca1ciu1n veszteségének pótlása, 
"illetve caleiu111 hiúnyának fedezése szoptatúskor, csónt
töréskor. IIaszuál.iúk rnég rachitis vagy chronikus has
meués. thc. (scrofulosis). osteoporosis (csonttörékeny
ség-) ellen is. Eg~-éh alkaltnazúsút 1úsd a 177 sz. készít-
1néuy11él. 

131. Pulvis carbo purgaus. 
R11. Carhouis n1edicina1is 

Pul\~eris liquiritiae eo1np. 
([((. r1rannnnfa. '/.liftinf-i (ti 20.0) 
r.r. f. pu1v. D. ad saccnlun1 C'eratun1. 
S. Egy csa1lott kúvéskanúluyit vízhe keverve be

venni. 
J(észít-ése: J:\. vulvis liquiritiae co1npositushoz ap

Túuként adjuk a earbo rnedieiualist. 1\.. keveréket telje
·sen egyuen1üvé keverjük és végül az \T. szitán átszitál
va., expecliáljuk . 

1'ula.]do11:)áf1ai: Feketcszinii, jellemző édeskö1nény 
illatú, édcscs ízü, egyuen1ü vor. 
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.... 4 kés.zífés JJHT[J/}ardzala: ~;\ i1orkeYerék a carbo 
széts.z.óródása nélkül legcélszeriíhbeu a fenti inódon ké
szíthető el ho1noge11 ke,~erékké ... :\. i1orkeYerékhen leYŐ 
illóolaj - húr a sz.én trlt erősen köti - gyorsan páro
log", ezért célszerü a készítrnényt cerat zacskóban kiszol
g'Últatui. TúrolYa jól zúródó üvegedényben - hosszabb 
időn át lóuyegesebb y{dtozús nélkül eltartható ug·yan, 
de célszeríi rendeléskor készíteni, hog·y a carbo affini
tását mint adsorbcns 111iuél kisebb 1nértékbeu elégítse 
ki úllús közben. 

Kiszolgáltatása. (expedíció): Jól záródó cerat zacs
kóban Yagy dobozban szolg·áltassuk ki. 

G,l}Ógyhatáscil: közelebbről a 11 és 38 sz. Yényeknél 
fejtettüJt ki. 

Paugússal járó chronikns 01lstiváció ellen (idiilt 
székrekedés) ha:-;zuúlatos bélregulator. 

I-Iuzan1os használatútól tartózkodni kell és elsősor
ban az opstipúeió közvetlen ok{it kell n1egkercsni és 
n1cgsziiutetni, inert az ant.raehiuon tartahnú hashajtók 
állaudó alhasi Yérhöségct okoznak. ha.ilarnosítanak az 
arallycres eso1nók ké.vzl>désére s csökken a bél tcrrné
szetes iugerlékenysége (1ncgszokús). 

* 132. Pulvis Caroli. 
Rp. l=>u1,~eris ad aquan1 alkaliuosulfato sali11a1n 
g rn111 nur.ta cc nhun ( !J 10fJ.O) 

I>. ad sca tula1u. 
S. I\:úrolysó. 

... -\ gyk.-hen PulY. a<l aqua1n alkalino sulfato sali
narn néYen is1ncrt hi,·ab:llos késiítn1ény. 

f{!;s.zífése: -l·l/1/n 11atrinn1 sulfnrien1n sicetunot (\T), 
2n/o kaliu111 sult'atot (\T), 18°/o 11atriu1n ehloratu1n puru-
1not (\T), :JfjU/11 11atriu1n hy<lroearhouieuu1ot. tartalmazó 
porke,Terék. 

1'ula.jdonsáaa.i: Fchérszínü, sósízü, egyncu1ű J)Or
keverék. \Tízhen tisztún és tökéletesen oldódilc Hideg
,·izc>s. oldata (1:20) pheuolphtaleiu oldaltól esak hal
vány rózsaszínt ölthet (carhonat uyornok) . 

.. :1 készítés nza.gyará.zata: Fenti készítményt első íz
ben a. g·yk. III. Yctte fel hiYatalosan „Sal Carolinn1n 
fac,t.itium - Thiesterséges Karlshadi só" néYen. Ugyan
azt az. összetételű sót tette hiva.talossú a gyk. I\T. is 
„Pnlvis ad aquam alkalino sulfato salinam ;\lkalikns 
sult'atos-sós ús\ÚnyYíz készítésére yaló só'' elnevezéssel„ 
.r\ III. g„yk. könnyen u1egjegyezhető nevét a I\T, gyk. 
azért nem tarthatta meg', mert - n1iut azt a 121 sz. ké-
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szítiuénynél is1uerteLtüJ;;: - az 1~29: é'~ben m.e.g·j,elent 
FürdőlörYéu~-'' értehncben a . l\~s,z1truen:r ne\ eben „a. 

;'i1estcrség·es karlsbadi só" megJeloles u~lll 1ua1:adhatc,tt 
nie;,„ I~étség·telen azonban az, hogr a ;1ele1}le19·1 elue„' r;
zés 0 a g·yóg·yszcrészi gyakorlat~n1n sok nehey..seget okoz, 
mert az orYos és a laikus publikum a hosszu uev~t ,nem 
szívesen hasznúl.ia és még UHl se1u ~?'.-okta ill;eg·. 

1
Eze1:t a 

„Szahyúuyos vény1niutúk" szerke.szto1 „Pulv1s ~a:ol: -
Károly só•· elnevezést. alkaln:aztf.~k, au1el~- :; gj·~ko1la~
bau már is teljesen bevált cs !;;:ouuye1~. fe!1rhato, meg
ueyczhető anélkül, hog·y az a :1clzctt torvenyes reudel
kezésbe ütköznék. . . . , 

l1Iege1n.lít.jiik. hogy a 152 sz. alatt fe~vet~ „K.r;s~a
lyos 1Cúroly só" összetétele nem a7,onos a fenti po1ke\ e-
rékkel. (Bővebben lúsd ott:) . . . . , , . 

.K-iszolgdltatása (cXJ)l'(Í'/Cto): ~.Jol, zaro<lo t~obozb~n 
szolgúltassuk ki. Tla az orv9~ 1ua~kent .11eu1 .1 cudel~<..;
zik, a gyk. szeri11t a só 5 g·~Jat ~ liter lagy v1zbeu li.cll 
feloldani l•s n1elegen fogy~tszt,au1. . , " : .. 

(}iJÓ(/11/iatásu: _-\ Pnlv1s Carol1 a leg·n,epszer.uh]) <l:-:.
YÚnyf)s ·Sók eg:i.·ike. Elsősorban iv,ókú1:akhoz _ (Kar!~
ha.cli kúra) haszuúljúk!! .. G-you~or- cs }1clhnr~1t1 .. e11eko-
l) :uit·1h11ak e11e11ano·ús, idult szekrekcdes, clluz<.~s ellen. 

<_ ' ' "" - • 'll'l !". -\_ !oo·;"lSZ Hasznú lati 1uúcl,ia és adag·,1~1 a ce, o ugg._ .:. eo. '·. -
tús legalknl1uasahh irlőpontJa az ehg,r~n;1or1. allapot, te
hút reggel. G-yo1norhurut11úl 2-.~- decil1ter lt~ug~·osan; 
bélhurutuúl ·jobban hcvúltak a kischh atlagoli. lldponta 
többször: va~tagbélhurutuál reggel 3 <leciliter. I.ang.v.~
sau: udg· hashajtóként ;> g' yugy fele 1 ~2-l dcc~l1t~r 1}1-
deO'. yízben oldYa hidco·en fogyasztaudo . .r\.z utol]h1 cek 
ra.0 a Sal. laxans miner~le juhban rucgfel!3l, iuig. at.1~os~· 
kúrára (gnstroentcritis, epebú.nt~lruakna9 a. ~e~t1_ ,Ite· 
szít.1néuyhöl készített úsváp:ros. v1~z hasz~1alaudo iuli.a~b: 

Glaubersós hazai ásvanyv1.ze1nk szt;ma ;ie~ ~l~eo,:!r· 
(„lllira glaubersós"). Ez ~es?--i 1ndol~oltta. a~ fenti }~~ya: 
nvos só hiYatalossá tételet. }.fag-ues1un1 sl!lfat,os \tznnli. 
vUu bőYen (}lunyadi .Tduos, Fereuc Jozsef, Apeuta,. 
~-lira, Ig-1náu<li stb.). 

13:1. Pulvis chinin-acisal. 
R.p. Chiniui sulfurici .. 

Cl!Jlfif/J'OUU110ta -v1lJ1!l·t.a (g 0.20) 
·\eidi aeetylosalieyhc1 
;:irca centiqrnnnuafa quinquo[fitif:a (fJ 0.50) 
IJent. tal. dos. aequ. :No. X . 
S. Navouta 2-3-s~or 1 port. 
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l(észitése: Az acid. acetylosalicylicun1ot fíno1nau 
{\T) porítjuk s apránként hozzáke,·erjük a szintén fí
:noin porrá dörzsölt chiniuum sulfuricumhoz .... A... telje
.sen eg:rnemü porkeveréket tíz részre osztjuk el. 

Tula.]donsdt1cd: Fehérszínü, igen keserü ízű, egy
nemű por. 

A kés.zités n1a.vya.rá.zala: ... !:\. porkeverék hosszabb 
ideig eltartható változás nélkül. Fény hatására azon
ban könnyen sárgul. Azok a feltevések, a1nel:rek szerint 
a chinisók acid. acetylosalicylicummal adagolva egye
.seknél n1érgező tüneteket váltanának ki, csak eg~'"éni 
túlérzékenységgel iuagyarázhatók. 

J(iszol_qáltutása (expedíció): Pa.pircapsulában szol-
gáltassuk ki. • 

G11ór1.11lurtciso: --~.z alkotórésze!( g~·ógyhatásáról a 19 
.sz. és a 40 sz. készítmény tárgyalásánál e1nlékeztünk 
meg. Hüléses 1negbetegcdések, influenza, 11neu1uouia el-
len haszuúljúk. * 

134. Pulvis cholagogus. 

(Rendeléskor készítendő.) 
R.p. Ectraeti belladounac sicci 

centi_qrconn1ata duo (g 0.02) 
Phenolphtaleiui 
centigrannna.ta quinque ( [! 0.05) 
I:Iexa.1ne thy len te b·a rnini 
centi_qrannnafa ·vir1infi quinquc ( g 0.25) 
Natrii saJicylici 
f/ranuna. se1uis ([! 0.5 
nr. f. p. Dcnt. tal. dos. aequ. No. X. 
S. Naponta a-szor 1 port. 

, J{és.zífése: .A.z extracturn helladounae sieetunot ke
YCS (kh. 0.5 g) saceharunt alhu1nal fínon1an porítiuk s 
·elői~Jh a hexa!nethylentetrau1iunal, n1ajd uatrium' sali
cyl1cun1 pulv1ssal, végiil a vhenolphtaleinnel fínon1 
11.orr<~ dörzsül;i_iik és a teljesen ho1uogeu porkeveréket 
bz rcszre oszt..iuk el. 

1'ula)dons<ir1ai: Sziirkéssúrga árnyalatú, csaknent 
.szagtalan, egyuen1Ü JJOr. 

. .d készíl.éH u1a-fJ.1Ja.rcí.:zatn: ~.\..z cxtractum helladoun.ae 
s1ecum tökelcleseu hornogeu eloszlatúsút lcgcélszerüb
hen ke\·ós cukorpol'rnl végezhetjük el a fenti porkeve
rékbcn .. A. felhasznált alkotórészek száraz 1iorok legye
nek -'főleg a hexaznethyleutetra1n_iu - inár csekély 
nedvességtarla!on1 esetén a keverék kellemetlenszagú 
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J, 

lesz .... J,... porkeverék hyg-roszkópos, bon1lékouy, ezért „ex. 
tetnpore" kell készíteni. 

Il.is.zol[fdltatása (exped·íció): Ceratkapsu1ákban szol
gúltnssuk ki. 

Gyóqyhatása: ... !\.. készítmény nevéből is lútható, 
hogy ai epe kiürülését segíí;i. elő (cholagog). R.ends~e
resen alkahnazva megszüntet.1 ,az, ep~pangas~ s ezeEt 
gátolja az epekőképződést . ... !\.. kesz1tmeny hat~sa ,a ko
vetkezőkhől adódik: A hexamet:hylentetr~m:r~~o! az 
epében kevés forn1aldchyd ha~a~ le s tl~;s1nf1~1alJa az· 
epeí1takat; a belladonna atrop1nJa n1egszuute.t-! az epe
vezeték görcsét s így a ductus choledoc.huson a.t a~ epe 
akndúlytalanul a bélbe juthat; a natT1nm sal1cyl1~um. 
ug·yaucsak gyenge deRinficicn~e az epeútak~1ak;, I}lt_g' .a. 
11henolnhtaleiu a vangásos beltartalom eltavol1tasarol 
g·ondoskodik. 

135. Pulvis codeini cu111 stihio. 
R.p. Codeini hydrochloriei 

ce11.fiura111·111<1fa d110 (g 0.02) 
St.ibii sulfurati anr. 
centlr1rcvn1.-n1ata tria ( fl 0.03) 
Sacchari alhi 
r1ran1:111a senlis (g 0.5) 
j\f. !'. pulv. Dent. tal. das. aequ. No. X. 
S. Naponta H-szor 1 port. 

J[észítése: ... :'\. eodeinurn hydrochloricun1ot előbb .. ~z· 
apránként hozzáadott sacchur:n1n alhun;i-1!1~1 dörzs~lJnk 
el igen gon~losan, 1.najd hozz~tadYa. a St1~1un:i s;1lf1~r~
tum anrautracurnot, a keverest rn.rudaddig fol~ tat.Juk, 
míg teljesen egyncmü porkeveréket nyerünlr. 

1'ula.jdonsáacti: Narancsvörös s~jnű, egynemű por. 
Ize előbb édes, majd tartósan keseru. 

... 4 készítés 'HICT.f/.lfnrd.zata.: „A. porkeverék))e.n lévő co
deinum hvdrochloricum tökéletes eloszlatasara a le&".:.. 
nagyobb gondot fordítsuk . ... !\. felh,aszn{~~t sac~.h~r ... al
bum teljesen száraz por legyen. Celszeru - kulouosen 
nagyobb mennyiségií por elkészítésén~! :-, az el<lö:zs~
lésre használatos porcellánmozsarat k1~sc; felmele_g1 te:r;i.1, 
ami últal a Ilorok: fínom összelteveretleset ~ap~das nel
kül elősegíthetjük. A porkev~rel~ l~osszabb 1de-1g ~lt.art
ható változás nélkiil. Fénytol ov:1uk, n1e1:t a st1b1up:i 
sulfuratn111 aurantiacun1 fény, oxygen cs nedvesseg· 
hatúsúra antimouoxyd és trisulficl tartalmúvá válik. 

125· 



Ii. iszolr1álf-af ásn (expedíció): Ceratkapsulákban szol-
·gáltassuk ki. , 

C+.1Jór1Yhatdsa: „A. codein gyógyhatúsát a 42 sz. kc· 
szít1né11yuél túrg;\·altuk. i'\. stibiun1 sulfnrat. aurant. 
reflektorikusan llató köptetöszer. niint nem oldódó ai:· 
timou vegyiilet yeszély nélkül adható, uen1 okoz ha
nyást, n1int az oldható autitnonsók, hane1u csak nauseat 
(émelygést), a1nely rcflektóriltusau (errevouatl~ozón;.n 
lásd az Inf. Ipecac.-ot) fokozza a bronchu„sok nyalelYa· 
·tozúsát és ezzel 1negkönnyíti a köpet kiürítését. ~~ co
clein és a kö11tctő között nincs hatástani antagonismus 
A codein központi hatúsú szer. amely a kínos és feles
leges köhögési ingert csillapítja, de 1nedicinalis a.da_g
·ban uen1 gátolja. a köptető által periferiúlisan kI)'~~~
tott rerlcxhatás folytán felszaporodott köpet kiüríteset. 

* 136. Pulvis combinatus. 
(Rendeléskor készítendő.) 

R.p. „A_m i dazop hcn i 
Calcii acct.~-losalicylici 
Phcnacetini 
aa. cenf'i{lra-n1111afa t-ri[linfa ([J 0..'10) 
í\L r. pnlv. Dent. lai. dos. aequ. No. :S:. 
S. Szükség szerint iuq1outa 1-3 11ort. 

l{lí:..:<:ífúsc: :\z an1idazophent néhún:r cse11p aet.her 
cle1n1ratns~al út-nedyesít.Ye fínou1an llOrítjnk s az aether 
el1lúro]g·úsa után eléJhh a calCin1n acetylosalieylicu1n
rnal, rna.id a pheuaee1.i11I1el L'g·yue1nü vorkeYerékké dör
zsöljiik és tíz részre osztjuk el. 

Tulrr.jdonsá.c1ni: Fehérszínü, kissé ecetsav szag·ú, 
Lcljcscn egyenletes fíno1n, kcscrüízű por. 

[{iszolrJCílf'alrisa (expedíció): Papírka11sulúllan szol
gúltassnk ki (sohascn1 ceratkapsuláhau). 

Ü}JÓfJHliaf'císa: _l\. kon1hinúlt 11or elnevezés Ügy az or
yosi 110111encln.turú.han, iuint a l1ubliku1u fújdalo1nesi.l
la11ító gyógyszerei között volgúrjogot n:itert. .r:\.'/, egysé
ges g·yógyszcreladús (kézicladús stb.) céljúhól helye::. 
volt tchút cg·y hivatalos clőiratot közölni s arncunyibcn 
az or,~os, vag·y a közön.ség 11cn1 jelöli n1eg közclchhről, 
ezt; a készít1nényt kell kiszolgáltatni. 

Cenl:rúlis és periphcriús crcdetü fú;idahnak csilla
pítúsúra és rneghiiléscs betegségek, rhcu1natismus stb. 
ellen hasznú 1ják. 

IZ:özelehhi g;1;úg·yhatúsúl: a 3G sz. és az 5() sz. készít-
1néuyeknél isruertet:tiik. 
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137. Pnlvis digitalis cun1 theobron1ino. 
(Rendeléskor készítendő.) 

R.p. Dig·ilalis folii i1ulv. 
cen.tir1ra111.n1a.ta decen1 ( g 0.10) 
'l'heohro111ini puri 
centigranunafa. triginfa (g 0.30) 
l\I. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. X. 
S. N apouta 3-szor 1 11ort. 

J(észítésc: :\ szahúlyszerüen tartott <ligitalis levél
port előbh kevés sacchar. lactissal fíuo1nau porítuuk, 
n1ajd theobro1niutuu in1ru1111nal gondosan elkeverjük s 
a tökéletesen hon1og-en vorkeYcrékct húsz részre oszt
juk el. 

7'ula)do11sáooi: Zühles úruyalatú, szürkésfehér, egy
nemü por. Ize keserií. 

...;1 készJ.fés -JJHT.ff.lfal'ázata: I\:észítésérc nézve a Supp. 
digitalis enni theohro1nino készíhuéuynél elmondotta
kat kell fig~·elen1he\·eI1ni. .~\ porkeveréket minden eset
ben re11dcléskor késr,ítsiik el. 

Iliszol[láltatása (ex11cdíciú): Ceratkapsnlákhnn szol
gáltassuk ki. 

Cf.1JÓ[J.1J/1aldí:iúl: az Infns. <ligitalis és a Supposit. di~ 
gitalis L·u111 theohromiuo készítményeknél részleteztük. 

138. Pulvis Doveri. 
R-p. Pulvcris Doveri 

cenfiarannnata dcce1n (g 0.10) 
Sacchari albi 
cenfigrauunala quadraainta. (a 0.4.0J 
l\{. !'. puJ,~. Deut. tal. dos. aeqn. No. X. 
S. N apouta 3-szor 1 11ort .. 

Készítése: }\. gyk.-lJen „Pulv. opii ct i11ecacun11hac 
·co1npositus" néven hivatalos készít111ény! 

Tula}donsár1ai: Sziirkést'eh6r, gyengén opinmszagÍI, 
előbb édes, majd kcsernyésízií, egynemü por. 1 por tar
tal1naz: 0.001 g mor11hint és 0.0002 g .i11ecacuanhae alka
loi<lúkat. 

.... 4 készítés ·n1a.r1.11arázata: .t\. Do\\'Cr por a brüsszeli 
egyez111ény szerint 1011

/0 opiumport. (tehát 1°/o n1orphint) 
és 1011

/0 ipecacuanhag·yökér 11ort tartalmaz 80°/o cukor
por u1elletl:. J:\. készítéséhez tehát a tejcukorporral be
állított, \T. fínomsúgú 10°/o-os opiun1ot kell használni. 
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Célszerii azon]ríviil Dávid által ajánlott 0.2°/o alkaloi
dára beállított „standard" ipecacuanhae port venni„ 
hogy a készítmény mindig egyforma legyen. Fenti por
keverék változás nélkül hosszabb ideig eltartható. 

Kiszol_qáltatásrr. (cxpeclició): Ceratkapsulában szol
gáltassu1\: ki. 

Gyó_qyliatásn.: Gyakran használt köptető szer, amely 
egyben a tll1erős köhögési ingert is csillapítja. To,ráb
bá hasn1cnés és kólikás fájdalom ellen bismuth tannat
tal kombinálva rendelik. (Lásd a 139 sz. készítmén~rt.) 
Leginkább a gyermekgyógyúszatban használják a fen
ti dosisban. Kisebb gyermekeknek a felét 3-5~-ször na
ponta. Nagyobb adagokban (egyszerre 1-1.5 g, naponta 
3--5 g·) az amoehás (trópusi) dysenteria gyóg·yítására 
szolgál. 1\ készítmén:rhen az i1Jecacuanha hat az a1noe
hákra. tníg az 01liun1 a en1etin hánytató hatúsút nyomja 
el. Nálunk ilyen célra való alkaitnazása ncn1 fordul elő. 

* 139. Pulvis Doveri cun1 hisn1utho. 
Rp. Pulveris DoYcri 

ccnligrannnata clecc-nz, {g 0.10) 
Bisrnnthi tannici 
crn1iffran1n1ntn quadrnginln (g O . .J.O) 
:i\L f. puh·. Dcnt. tal. dos. aequ. No. XX. 
S Naponta 3-szor 1 port 

Kés.zíté:>e: PnlYis Doveri és histnuthntn tannienn1 
gondosan e1keYert cgynetnii porkcverékéf: húsz egyenlő 
részre osztjuk cl. 

Tul.ajdonsdf/cti: Súrgásbarnn, gyengén ópiumszagú, 
kissé kcseriiízü, egy11e1nü por. 

A készítés 111ao.1Ja.rázaf-a.: 1\. készít.rnényl)CU lévő his
muthum tannicum kb. 40°/o hisn.1uthoxydot tartalmazó 
1részítmény lévén, hosszabb eltartás n1cllet:t a levegőn 
barnás árnyalatú porrá oxydúlódik. Ig·y nem célszerű 
hosszabb tárolása . . l\. porkeverék a levegőtől, fénytől és 
ncdvesség·től óva tartandó el, ÍW.l huza1uosabh idő után 
se1n ,-áltozik. 

K1s.zol[}últaf"ása {e~-r1Jedíci0): Ceratkapsulában szol
gáltassuk ki. 

C+yófJyltaldsát: Lásd a 138 sz. készítménynél. Gyo-
1nor- é.s bélhurut gyógyítúsára használják (felnőtt do
sis). 
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140. Pulvis calciferrin. 

Rp. Calcii lactici .. 
Calcii phosvhor1c1 
Ferri lactici 
aa. grconniata clecenz. (o 10.0) 
TuI. f. pulv. D. ad sacculun1. ce!·a~-um. . __ . 
S. Naponta 3-szor 1 c~apott kaYeskanallal, l ... eves 

·yízzel, étkezés l1tau. 
l{észíl'ése: Ca.lcium lacticu111ot .. és ferr~tn1 lacti<?um 

oxydulatu1not eg·yeulete~e!~. elkevernnk, tnaJd a :~l~1l:~ 
phosphorieun1n1al eleg·y1 t.;1uk s a ~1?1~ogen po1 t...e, ere 
kct az V-ös szitán átszitálva expedialJuk. , 

Tula.jdousáf1ai: Sárgás árnyalatú, ~sak.nem iztelen, 
eo·vnen1ií fíuon1 por. 
""~ „4. készítés 1nagyaráza.ta.: ,A, calcium~ók mclle~t ~~~

rcplő ferro-lactat ~g-yike legf1rte!re~ebb f~rrovas \eg;') 1
1
1-

leteinkuek. i\„ készítmén)' ele~pe allanc!9, de a le9n,e~ -
vességből felvett víz,, a levep~ ?xyge~J~n:k !J..atr~~}l: ~ 
lassan ferrivegyi.i.let~c, ox:rc!alod1k, .e~ert .h.ell Jol. ~tt~o~ 
szú1telen üvegben v1lagossagon ~ltartan1. J:\., por~~;~ 
réket hosszabb ideig• uc tartsuk ,kesz1et.l~eu, s. h_ar elo11 \·a 
nincsen, célszerü rnégi:-:> rendcleskor Kesz1ten1. 

· J(iszolgáltatása (expedíció): Ceratkapsnlúhan szol-
gáltassuk ki. , . , . 

C-f.IJÓf!Yhatdsa.: ... !\. calciurnsok Pt;;• ?S ada_golasa1~ol __ a 
1BO sz. készíhuényuél, a vasthcrap1~rgl ,.ped1g a llv :-:.z. 
vénvnél közöltünlr részleteket. Knlono:;en sc1;?phu10-
f)Í:;;bi.1n, raeli-itisheu, idült has1ucu,ésben szenvedo, ver
szegény g·ycrtnekeknél alkal1nazzak. 

:fi' 

142. Pulvis ipecacisal. 
Rp. Ipceacuanhac rad. pulY. " 

centiqra-nunnla. duo (fi O.O:..) 
„A„eidi acc.t.v1osalieyliei 
rira1111na sCntis ([} 0.5) T 

M. i'. puh·. Dcnt. tal. clos. aequ. "No. X. 
s. Naponta a-szor 1 !)Ort. 

J{és:zítésc: J;\z ipecac:uanh~ pulvist. (\7) gond?~an. e~
keverji.i.k az uprúnként hozzaadott ac1dup1 ac~t.) l?.;,~l~
eylictitnnial. .::\. 11yert homogeu i1orkeYereket t1z rc:-:.zre 
o'sztjuk el. , 

1'ulajdousálfai: I-Ialváuy st:Jirké.~fehér úruyalatu, 
kissé Ravunykús ízü, fíno111, egynen1u vor. 



.... 4 készítés 1uagya.rázata.: Az ipecacuanhac pulvist 
egynemü porkeverél~ké célszerűen lehet a fenti módon 
eloszlatni. Ha a radix ipeca.cuanhaet otthon porítjuk, 
úgy a kéregrészt a farésszel együtt őröljük n1eg és ina
radéknélkül porítjuk. Célszerű Dávid ajánlatára a port 
tejcukorporral 0.2°/o alkaloidára beállítani s ezt az ú. n. 
„standard ipecacuanhae pulvis"-t haszn:ilni. Fenti por
keverék hosszabb ideig eltartható változás nélkiil. 

Kis.zol_qálf"a.tása ( expedició): Papírkapsulákban szol
gáltassuk ld. 

Gyór1yltatcisa.: Az alkotórészek gyógyhatását rész
letesen ismertettiik a 82 sz. és 19 sz. készítményeknél. 
Lázas, hurutos b~tegségeknél bevált kombináció, amely 
pótolja a drágább Infus. ipec.-nek acetylsalicylsavas 
k:ombinúcióját, különösen akkor, amidőn a beteg ké
nyelmi vagy et.,l"-yéb okokból. (távol lakik a legközelebbi 
ITT-""Ógyszertúrtól, úton van stb.) nem tud infusu1not csi
náltatni, an1e1y egyébként sen1 áll el hosszíi ideig. 

143. Pulvis laxaus. 
Rp. Phenolphtaleini 

aranonata duo et senlis (a 2.5) 
Pulveris 1iquiritiae con1p. 
Pnlveris rhei 
(/((, {)ra.nnna/'a (j1li11(j1lC ( {) 5.0) 
Natrii sulfuricí sicei 
r1ra.1111nata dcce·1n ( (/ 10.0) 
nf. f. vulv. D. ad sÜcculurn ceratum. 
S. Naponta 13-szor 1 csapott kávéskanállal, kevés 

vízzel. 
J(észítése: „~ Dhenolphtaleint gondosan elkeYerjük 

a uab:iurn sulfuricun1 siccatun1u1al és a nvcrt fíliom 
elegyet a pulvis liquiritiae compositu~szal Ó-s a pul"vis 
rheivel összeke:yerjük. 1\. teljesen egvnemű porkeveré-
ket átszitáljuk (V). ·. · 

TulajdonRáftai: Zöldessárga színü édeskömény il-
latú, egynen1ű por, íze Cdes. ' · 

J{iszol[lállatása (expedíció): Ceratzacskóban szol
gáltassuk ki. 

GyóftJJhatása: 1'.Iiut a neve is mutatja, hashajtó 
O!:lxan.s) hatú.sú készíhnéuy .. A.z olajos ha.;;hajtókon kí
vul 1n1ndeu t1pusu hashajtót tartalmaz. J:\ uatrium sul
f1~ric1:lll n1i.nt sós hashajt'ó a felszívódás gátlúsával hat, 
11ovel1 a bél osu1otikus nyo1uásút és az isotouiút helyre-
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állító, bőségesen seceruált béluedvet megköti. Ide tar
tozik a phCnolphtalein is. Az ol. foeniculi carmina.tiv 
hatású, enyhén fokozza a peristaltikát, szelek távozását 
elősegíti. ... ~ pulv. liquirit. comp.-ban lévő kén egy része 
a bélben kénhydrogénné redukálódik. és fokozza a peri
staltikát. Végül a senna és rheum antrag1ycosidái spe
ciálisan a vastag·bélre hatnak. ldiilt székrekedés ellen 
használják. Adag)a egyénenként változtatható. Bélre
gulator! 

144. Pulvis !iquiritiae composit. 
Rp. Pu1v. liquiritiae comp. 

ara.n1.111nta. trir1infa. (fJ 30.0) 
D. nd sacculum ceratnm. 
S. fl{l.shajtó por. Késhegyenként vee.ndö, kevés 

vízzel. 
Készí.tése: J.\.. gyk.-beu hivatalos készítméu·y! 
40 g sacchar111n alhun1 fínon1 porával (\T) gondosan 

eldörzsö1iink 1 g oleu1n foniculit, 111ajcl hozzá 10 g sul
l'ur pulveratum" lotu1not (\T), 20 g liqniritiae pnlvist 
(VI) és 20 g sennae folium pulvist (VI) elegyítve a 
teljesen egyuernü keveréket, átszitáljuk (V). 

1'ula)donsá.gai: Zöldessárga színű, édeskön1ény illa
tú, édes ízü, eg:itncn1ü por. 

. ..-:1 készítés n1n.r;ynrázaia: Az i.l1ó olajat egyenletesen 
Jeg·célszerübbeu a saccharum albuu1mal való eldörzsö
léssel oldhatjuk el, ú. n. o1eosaccharumot készítünk. A 
g·yk.-i kénféleségek közül a sulfur pulveratu1n lotu1not 
kell felhasználni, a1nelyet a g·-yk. sulfur 11ulveratu1nból 
a1111noniás •tízzel rno~at ki a közönséges kénpor gyakori 
arscn szcnnyezésétő1. J.\ ké:::zítn1é11y jól elzárt üveg
edényben hosszabb ideig clta1·tható változás nélkül. 

J(iszolrtáltatása. (expedíció): Cerat zacskóban szol~ 
gúltassuk ki. 

Ctyógylta.tása: A pulv. liquiritiae compositus, an1e
l:ret „Kurella por" néven is ismernek, több F. N. _elő
iratban szerepel (131, 143, 145 sz.) különböző komb111á
ciókhan. Közelebbi gyógyhatús(it a 143 sz. készítn1éuy-
11él is1ncrt.ettük. - Feltüuő a különböző hashajtók nagy 
száma az F. N.-ben, a.mit azoulJan inagyaráz az a kö
rül1néuy, hog·y talán egy g·yóg·yszeruél sem t~pasztal
hat.ó olyan k:iilönböző egyéni hajlam, mint epven a 
laxantiúknál. 
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145. Pulvis liquiritiae emn pbenolpbtalein. 
Rp. Phenolphtaleini 

gra.nln1ata tria (g 3.0) 
Pulveris liquiritiae con1p. 
.<Jra.nuna.tta -vigi-nti. septen1. (g 27.0) 
J\L f. pulv. D. ad sacculum ceratum. 
S. Hashajtó. Késhegyenként veendő, kevés víz· 

zel. 
Készítése: A pheuolphtalein fínom porához aprán

ként adjuk a p11lvis li.quiritiae compositust és a telje
se;n egynemű i1orkeveréket átszitálva (\T) szolgáltassuk 
ki. 

Tu.la.jdonságai: Zöldessárga színü, édeskömény· il
latú, édes ízű, egvnen1ií por. 

•
11

A készítés n1cir1yará.-:zatát: Lásd a 144 sz. készítn1ény
ne . 

. J(is.zolaáltatása (expedíció): Ce-rút zacskóban szol
galtassuk ki. 

G;IJÓ!JHhatásáuak: közelebbi 1uegis1ueré:;;éhez olvas
s11k el a 143 sz. és 4± sz. készítn1é11ycknél leírtakat. 

* 146. Pulvis Locke. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Kalii chlorati (KCll 
ce11-fil!ran1-n1ata quadraginfa duo (y 0.12) 
Natrii chlorati 
grannnnta. ·110-vcnt (!! 9.0) 
NatTii hydroearboni.ci 
ccn{igra1n-t11ata fri[linfa ( {) O.BO) 
Caleii ehlorati !-;ÍCci 
cenlit;ra.nuuala triqinta (r1 0.30) 
nr. r. pulY. D. ad Saeculuin ccrat11m. 
S. Egy liter steril oldathoz. 

J{és.zítése: .A„ kaliuu1 chloratumot, natrium hvdro
carhouicun1ot és calciu1n chloratum siccumot o·ondosan 
fíuorn 11orrú keYcrjük, n1ajd elegyít.jiik a natrhuu chlo
ratu1u purullllllal és a teljesen eg·yenletes porkeYeré
ket az \T. szitán útszitálva expcdiúljuk. 

1:ula.Jdon.wír1ni: Fehér:-;zínü, szag·talan. sós ízü hyg
rosko11os por. 

A kés,;Jtqs n1agyarú.zafa: ..:-\ készít1nényhez az ösz
sz_cs alkotore~zck esak a Iegtisztúhb uliuőség·heu hasz
nalhat6k.„ !e_!i:,ullett-el arra, hogy a helőle késziilt steril 
oldat g·yu;itoerhe Yaló hefeeskeudezésre szolgúl. Ügyel-
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· jün, hogy a kalium ehloratu1not (KOl) ne tévesszük 
össze a kalium chloricummal (KClOo), továbbá, hogy a 
calcium chloratum siccum (Ca01'.2Hz0) valóban „sic
cum" készítmény· legyen és ne kri.stályos só (Ca0lz.-
6H~O); végi.ti a natriurn hydrocarbonicum carbonatot 
ne tartalmazzon. A készí tméuy a léguedvességből vizet 
vesz fel. azonkívül a natrium h·ydrocarbonat is bom~ 
lékony és ezért mindig „Ex tempore" készítendő. 

Kiszolgálta.tása (expedíció): Cerát zacskóban, lég
mentesen leragasztva szolgáltassul{ ki. 

Gyóg:11hatása: Egy adag (10.Q2 g) Locke por 1 liter 
steril oldatban a 194 sz. készítménynél leírt physioló
giás. Ringer oldatot szolgáltatja. Elkészítésére és 
használat.ára nézve a 194 sz. készítu1ényuél leírtakat 
\~együk figyelembe. 

147. Pulvis hron1atus co1np. effervescens. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Natrii bro1nati 
cenlir;rnnirnata oclo!linfa. (g· O.SfJ) 
Kalii hrornati 
.A.nuuonii hron1ati 
aa. centir1ra:;nn1ato. dece1n ( [f 0.10) 
Natrii hydrocarhonici 
ora.ni.Jnn ununi et sen1is (g 1.5) 
Acidi tartarici 
grrr.·J-nn1a unuui (a 1.0) 
Sacehari albi 
ce11f:ir1ran1-1uaJa f'riain.f'a ( u 0.30) 
':i'IL f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. XX. 
D. is caps. cerat. 

Készítése: 100° -on tökéletesen kiszárított kalium, 
natrium és ammoniun1 bi·on1idot gondosan elkeverünk 
saccharum albun1 porával, majd hozzáadjuk előbb t1;z 
acidum tartaricumot és végül a natrium hydrocarbon1-
cumot. „A. tökéletesen egynemű, száraz vorkeveréket 
húsz részre osztjuk el. 

Tulajdo·nsáaa.i: Fehérszínü, szagtalan, savanyú ízű, 
egynemű por. \~ízben erős pezsgés közben üledékmen
tesen, tisztán oldódik. 

A készítés nra.gycM'á.za.fa: .1\ ... brómsók hygrosk~pos
ságukná-1 fogva csak tökéletesen kiszárítva haszna.lha
tók fel - kiilönösen a natrium bromatum - mert cse
kély nedvesség elegendő ahhoz, hogy a porkeverékben 
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levő acidum tartaricum és natrium hydrocarbonlcum 
cserebomlás folytán reactió álljon be. 

Ki.szolgáltatása. (expedíció): Cerat kapsulákban, lég-
mentesen lezárva szolgáltassuk ki. 

Gyóyyha.tcísa: A brómsók gyógybatásáról a 49 sz. 
és az 50 sz. készítményeknél emlékeztünk meg rés.z.lete
sebben. - A fenti keverék komprimálása nem könnyű 
gyógyszerészi feladat (melegített présminta stb.). s ezért 
a F. N. poralakban tette hivatalossá. A pezsgő bróm~ 
L"S6spor hatását az oldáskor keletkező szénsav és natrium 
tartarat nem befolyásolja, de bevételét lrnllemesebbé. 
teszi s a beteg szívesebben szedi. 

* 149. Pulvis natrii hydrocarbonici aro1natic. 
Rp. Natrii hydrocarbouici . 

Eleosaccbari menthae piperitae 
rra. grn.nznla un.unt ( g 1.0) 
·lVL r. pulv. Deut. tal. dos. aequ. No. XX. 
Ad caps. cerat. 
S. Szódameutha porok. 

Készítése: 20 g saccharum album fínom porát gon
dosan eldörzsöljiik 10 csepp oleum menthae piperitaeYal, 
utóbb a natrium hydrocarbonicummal és az egyenletes. 
porkeveréket húsz részre osztjuk el. 

'l.'u.lajdonsá.gai: Fehérszínü, menthaolaj szagú, sós
édes ízű por. 

A készílés nia.r1-11a:rázata: Fenti készítési mód az il
ló olaj Cbr·yenletes eloszlatása végett. fontos . . l\ porkeve· 
réket hosszabb ideig készletben ne tarts11k s bár elő
írva nincsen, lcgcélszerühh „Ex te1upore" készíteni. 

Kiszol!láltafdsa (ex1u!díció): Ccrat kn.psulúkbau szol
gáltassuk ki. 

Gyór1yhatásn.: Hyperaciditas, gyomorégés ellen 
leggyakrabban hasznúlt gyenge alkalia a natr. hydro
carhonientn. au1clyuek kcllernctlcn ízét a. cukor és az 
ol. n1c11thae 11ng:von ;iól fedi. .;:\ JJOrt. rnindig 1-2 deci 
,,..ízben feloldva kell elfogyasztani evés utúu. 

* 149. Pulvis obstipans. 
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R.p. Pulveris Doveri 
cen:fi[Jranunata decen1. ( [J 0.10) 
Bisn1uthi subsalicylici 
rl'auuini alhtnninati keratinati 

Carbonis mcdiciualis 
aa. centir1ra-nuna.ta. tri[finta (g 0.30) 
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. XX. 
S. Sziikség szerint naponta 2-3 port. 

Készítése: A pulvis Doverit előbb a tanninum al
bum..iuatum keratinatumma.l, majd a bismuthum sub
salicylicummal gondosan eldörzsöljiik, míg a carbo me
dicinalist csak azután adjuk hozzá. Az egyenletesen el
kevert port tíz részre Osztjuk el. 

Tttla.jdo·nsá.ga.i: Fekete.színű, szagtalan és csaknem 
íztelen por. 

A készítés iina.gyaráza.ta.: A fenti készítési mód a 
hatóanyagok egyenletes eloszlatása végett igen fontos 
Különösen a bi'smuthum subsalicylicum mint tapadó 
por, nehezen elegyíthető egyéb módon a nagyon lazá 
carho medicinalissa1. 

J(iszolgáltatása (expedíció): Ceratkapsulúhan szol 
gáltassuk ki. 

Gyó!Jyhn.fá.sa.: 1\. készítményt euteritises (bélhuru
tos) gyulladásoknál fellépő hasn1enés (diarrhoea) ellen 
alkalmazzák, mint antidiarrhoicu1not. (ohstipanst), de 
előbb a bél kiadós, egyszeri útvurgálá_sa szükséges. A 
Dover vor, mint enyhe ovia.t csökkenti a meggyorsul~ 
bélperistaltikát.. } ... bism. subsalicylat és a bélben hasado 
tanninum alh. keratinatnn1, mint a.1:1stringeus és be
vonó csökkenti a nyálkahúrtya gyulladását és ezzel 
kapcsola.tos ingerlékenységét. A leh_as~idó salicylsav 
envhe desint'iciens, a carbo pedig, mint adsorhens, az 
er:Íedéses és haktériu1nos bo1nlúsi teru1ékeket köti meg. 

* 150. Pulvis pepsini acidoticus. 
(R-eudeléskor készítendő.) 

R11. Betaini hydrocblorici 
centigra:nnnata quinque ( g 0.05) 
Pcpsiui 
cenfi[fr<onuinta. -i1i[Ji11ti ( g 0.20) 
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. XX. 
Ad caps. cerat. 
S. Étkezés közhen 1 port 1h pohár vízben oldva 

bevenni. (A porok szárazak leg·yenek.) 
I{észil"ése: ~\ het.aiuum hydrochloratun1ot a pepsin

nel gondosan eldörzsöljiik s a teljesen hon1ogeu por
keveréket húsz részre osztjuk el. 

'l.'ula.jdoJ1ságai: Fehér vagy alig sárgús árnyalatú, 
savanyú ízü, egynemü por. 
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... 4 készí-tés 'inagyarcizafa: ..,\ pepsin fehérjeoldó (i1ro
teolytikus) hatását gyenge (0.17°/o-os) sósavas közegben 
fe:iti ki legjobban . . l\„z e c_élra gyógyszerként, használa
tos oldatok nem úllanclóak, könnyen n1egpeneszeseclnek 
s a pepsin hatása is lassanként gyengül. Ha pedig n 
sósav concentráció megheletlja a 2°/o-ot (i11. IJepsiu
hígított sósav aa.) a hatását csak11e1n azonnal elve8.zti!! 
Az oldatban rendelt pepsin hátránya még az is, hogy 
a beteg állandóan nem tarthatja azt magánál. Ezért 
célszerű a fenti F. N. előirat., amely lehetővé teszi azt, 
hogy mindig friss, hatékony oldat készíthető, azonkí
•;riil k:ezelése és használata is egyszerű. - A porkeverék
ben lévő betainum hydrochloricu111, védjebr-yzett néven 
„Acidol" (CoR•NO,.HCI), színtelen kristályos por, amely 
vízben erősen savanyú kétnhntással jól oldódik, n1iköz
he11 belőle a vizes oldatban sósav válik szabaddá. Kö
tött sósa"\-tartahna 2H.8°/o, nrnelyhiH a víz.hon kb. :ih rész 
szahadul fel. 1 g-ja kh. IG esepp higítot.t- sósavnak felel 
meg. „A.z Íg~- kcletkezö sósav hel:i.·cttesíti tehút e porke
verékhcn a pcpsin oldatokhan ha.sznúlatos hígított só
saYat.- „A. popsin oldatok clké~z.ítésé.nél általfrban sze111 
előtt kell t.ehú.t tartanunk, hogy a sósav L·onccut-rúciúja 
ne leg·ycn ruag·as s ezért a. fenti vorkeveréket hevétel 
előtt; feltétlenül kb. 100 g vízhcn kell oldanunk (nz elő
írt 1/'!. voh{ir ·vízheu), tehát sohasen1 elölib kevés víz.hen 
s azutún felhígítva, inert a tö1n<'.•ny oldat a pepsin ha
tását lerontja, 

i\Iiutúu Úgy a popsin, n1int a hetainun1 hycli·ochlori
c.nm hyg·ro::.:kó11os por s a légnedvcsségből a porba ju
tott víz azonnal sósavat tesz szabaddú. s a pepsin arra 
a sorsra :iut, 1nintha hígított. sósavval hoznók össze. 
Ezért a porok esak teljesen sz.úraz állapotban használ
hatók fel és gondoskodnunk kell arról, hogy a porkeve
rékhez nedYesség ne juthasson. J\ porokat tc.hú.t rende
léskor kell elkészíteni és a leveg·őtől gondosan clzúrni 
(ceratkapsula !) . Ila külön kapsulúzz.uk a 2 port~ úgy 
hónapokig ne111 y{tltozik, de ha ö:;sze van kcve1·ve. né 
húny hétig úgy is aggá1y nélkiil liasznúlható. ~fól zúró
dó cera.tkapsulúkhan szolgúllassuk ki. Súrgú:.;barna ár
nyalatú, nedves tapintású por 11ern hasz.núlható! 

Cf.IJ,Ó!J.llhat~ísa: 1\ gyornor uyúlkahúrtyújúha úg·~·a
zott sc:>saY. nurigyek uorrnalis iuüköclése hizto~ítja a.zt 
az ophn1ahs pl-I-t, a1nelyre a pepsin-rnirig·yek últal tcr
tern1elt pepsinuek .s.z,iiksége .van. hogy a fehérjéket ala
csonyabb rnolekulaJu orote1dekrc (pevtonokra) bontsa 
~~ét. , ... \ két 1nirig·y 111üködésc egy111ússal szoros össze
fnggeshen ,-an. ..'.'\. seercció csökkenését „suhaeiclit:ús';-

136 

l l' 'H nak, a teljes hiányát „an.acid_i~as"-~1ak vag:r, "?-e ::r i~ -
nak hívják. Ha csak pepSl';J h1anyrol :,~an sz9, l!gJ ,„d~s
pepsiá"-ról beszélünk. A sosavas l)eps1nes kesz1tmeu:ye~ 
}-et · vao-y közvetlen étkezés előtt vagy még helyeseb1Ji 
Ótkezés"'közheu kell elfogyasztani. Utána célszerű a, sza
jat nah:. hicarhon}cumC?s vízzel kiöblíteni, mert a foga~ 
kat a sosav n1egtan1adJa. 

* 151. Pulvis zinei alu1ninati. 
R.p. Zinci sult\1rici I1ulverati 

grnn1·~nntn ·vigint-i. quinque (g 25.0) 
1\.l un1inis 
r1ra.11J.Jna.ta septu.aginta. quinque ( g 75.0) 
nL f. 11ulv. D. ad sacculu111. 
S. Külsőleg;. Egy kávéskanúluyit 1 liter langyos 

vízre. Öblítésre. 
](észílése: ..,\ zineu1u sulfuricun1 cryst. vulver?-tq

mot (V) (ZnSQ„7}b0) és a kalium aluminiUJ!l s~~Um:1-
cu111 crvst. pulvcratu1not ("\T) egyenletes porra dorzsol
jük és 'az \ 7 • szitúu útszitálYa adjuk ki. 
· Tula}donsá11ai: Fehérszíuü, sz?gtala1~, ö~sze,húz;?. 
undorító fén1es ízü cg:..·nc111ű por, v1zbcu t.1sztan es to
kéletesen oldódik. . , , , , 

A készítés 11la[Jyará.zata:, A porkever~~c clk~?z1tese
nél különösen a zinksulfatnal, gondosan ugyelJunlc ar
ra.' hogy a felhasznált porok az előírt„krist{ily,vize.t ~~:~ 
talmazzák. 1\Iindkét só a száraz levegon kr1stalyv1,~ebol 
veszít s ÍrTY a bclőlülc elkészített oldat solckalt.a erosebb 
lesz, 1;inf'a szabályos lcrlstályvozet tal't~lmaz:~ sóJc ,lte; 
verékéből előállított. Ezért e i1oralakú sokat Jol zarodo 
üvegedényben tart$ltlr el, úgyszintén. a belőlük .el~ál~í
tott porkeveréket is, amely ilyen modon hosszu 1de1g 
vúltozús nélkül eltartható. , , „ 

K iszolgáltatcísa, (expedíció):. Jól zúró~ó. rozsas.~lfl;}l 
zacskóban zagy dobozban szolgaltassuk k1 es a „Kulso
lcg': jelzést feltűnően alkalrn~zzuk. . . „ F 

Gyógyhatása: A zink es alum111131m . vegy?~ete!r. 
mi11t atlstringensek a szövetek térfog~tat ~k1ssebb1~k t:,s 
nedvtartalmát csökkentik. Ezek a valt?zasok legfe~t~
nőbb módon gyulladt szöveteken lúth'.'~ok, mert a k~to
szöveti rostok erősen zsugorodnak, m1álk"tl az erek. os~
szes~űkiiluek és csökken a nedvseeretió. Hatásulc .t)llaJ
donképpm1 chemiai hatás, mert a fémek a feherJekk~l 
oldhatatlan vegyületeket ;képe:znek. J?zen tu}.aJdon~a: 
guknál fogva gyenge ant1sept1kumok 1s. Az osszehuz(l 
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hatás a fémsóknál csak nagy hígításban jelentkezik. 
Töményebb oldatban maguk is gyulladást okoznak 
(ma,-ószerekké válnruk). A fenti por oldatát hüvely
öblítésre használják fluor albus, gonorrhoea vagj-'- más 
hüvely. illetve méh eredetű, vúladékképződéssel járó~ 
Chronikus folyamatok gyógyítására. 

* 152. Sal lnxans minerale. 
Rp. Natrii sulfurici crystallisati e. uatr. hydrocarb 

11ra.Jn1Jl.afa centu„n1. (.q 100.0) 
D. S. Kristályos Károlysó. 

J(észitése: A készítmény összetétele az F. N. elöirat
ban nincs feltüntetve! Gyári készítmény, de házilag is 
előállítható. Készítése általában úgy történik, hogy 9Z 
g natrium sulfuricum crystallisatumot, 5 g natrium 
chloratum pnrmnot, 40 g aqua destillatában 33' -on fel
oldunk, a tömény só oldatát papíroson lapos porcellán 
esészébe szürjük és szohahöfokon állani hagJ"-juk. .l\.. 
ltristályosodot.t; sót vúszonruhúba kötjük és felakasztva, 
a fölös vizet röla lecsepegtetjük s a n1ég nyirkos kris
tályokat összekeverve 3 g natrium hydrocarbonicun1n1al 
és kiterítve, pormentes helyen, szoba.hőfokon megszá
rítjuk. 

Tulajdonsága.i: „A.ttetszö, fehéres színű kristályok. 
ízük sós, vízben jól oldódnak. 

A készítés nur.r1JJn.rázata: A készítmény összetétele 
eltér a 132 sz. alatt felvett Pulv. Oaroli (Pulv. ad aquam 
alkalinosulfatosalinnn1) összetételétől, mert hivatalos 
porkeYcréket 1uagas 11atriuu1 chloratum és natr. hydro
carbouat tart.ahua miatt a natr. sulfuricun1mn.l nen1 Je.., 
het összekristúlyo.sítaui (n1ús kristúlyrcndszerhe tartoz
nak) .. li uatr. sulfatla.l csuk kb. 5°/o natr. chlorid kristá
lyosítható össze, 111íg a natr. hydrocar1Jonicun11nal csalt 
a felületet vonhatjuk be .. A ... z előírás szerinti vízmennyi
ség' és főleg az oldási hőfok (33°) betartandó, n1ert ezen 
a. hőfokon oldja a kristúlyos uatrium sulfuricumot a 
víz a legbőségesebben . .t\z oldat szűré-sét gyorsan vé
gezzük, nehog·~~ a tömény oldat a szűrön krlstúlyosod
jék ki. ~;\ nyirkos kristály-okhoz, amelyek vizet; 1nár alig 
tartnhnaznak, azért nd:iuk utólag a natr. h:rdrocarhoui
cumot, hog·:\'" annak carbonátos homlú.sát rncgakadá
lyozzuk. 

I(iszolgcilta.tása (ex11edició): Jól záródó dohozbnn 
vagy zaeskóban szolgáltassuk ki. 
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Gyógyhntcisa: .l\. ké~zítm~n}T hashajt:ó _ !1a~ásá~ a 
Glauber sónak köszönheti, a.m1ro1 a 100 sz. l\.esz1tn1eny-
nél emlékeztünk n1eg bővebben. , „ 

.i.\.. kristályos Károly só a g~Tó.gys,zei:esz~ gTyak„orlat~ 
ban már régóta használt hasha;ito kesz1t.men) . (helyte
lenül mestersé~es Karlsbadi so"), amelyet, I!lll\t has.; 
hajtót"szívesebb'en vá.:>ár91ják •. mint a ,vort. ;Ez ~rtht;~o 
is, mert a Pulv. Carol1 neven felvett lt~sz1~.m.en:( ;, g-Jat 
1 liter langyos vízben oldva - összetetelenel fogva -
inltább a 132 sz. készít.m~nr.nél leírt ivókúrához és nern. 
pedig· hashajtónak haszualJak. , . 

... :!\.. Sal. laxans minerale hatasa te!Jesen azonos a. 
natr. sulfuricun1éva1. Az 5°/o konyhaso csak .. kellel'?-es 
ízüvé teszi, míg a natr. h-y;droca~boni.cum cso.k_kent1 a 
sulfat sók rendszeres hasznalata folytan a szervezetben 
előálló nlkali vesztP.séget. 

VII. SOLUTIONES. 

Oldatok. 
Felosztás: 

1. Solutiones aquosa. 
a) simplicia. 
b) con1posita. 

2. Solutiones ophtaln1ica. 
a) simplicia. 
b) cou1posita. 

3. Solutiones sterilis pro injectione. 
4. Solutiones spirituosa. 
5. Solutiones Oleosa (lásd Olea). 
(i. Solutiones varin. 

1. Solutiones aqnosa. 
a) Solutiones aqnosa simplicia. 

4. Alun1inii acetico tartarici solutio. 
Rp. -~lu111inii aeetici tartarici soluti 

nrannnata cenf.zon (g 100.0) 
b. S. Külsőleg. Tízszeres vízzel horogatásra. 

20-30-szoros vízzel öblítésre. 
Készítése: ~.\. g·yk.-ben hivatalos készít1n<)uy! „ " , 
Kristályos alu1nininmsulfat vize.s, oldah~t (sur1.u;c

ge 1.044-H legyen!) hígított ecetsavval cs calctum carbo-
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nicu1n praecipita1t.u1n1nal rea.gáltatunk. ~;\ keletk:?.ző 
:aluminiurn h:1rdroxicl és alun1iniu111 acetattal cserebomlás 
folytán bázisos aluminiun1acetátot (Liqnor Burov,ri) 
képez, de ez a labilis kolloid oldat az eltartás alatt sok 
esetben megkocsonyásodott, ezért a I\T. gyk. borkősavat 
oldat benne, kristalloid oldattá alakítja, amely állandó, 
nem kocsonyásodó és nem üledékcsedő elektrolyt oldat. 
A készítéskor k.ülönösképpen be kell tartani a követke
zőket: 1. az aluminiu1nsulfat oldat fenti sűrüségüre 
való beállítását, 2. az ecetsav előírt töménységét, 3. 
desztillúlt víz használatát, 4. szobahőfokot (télen-nyá
ron kb 20-22°). 

Tula}donsáaa.i: Tiszta, átlátszó, csal\:nen1 színtelen, 
gyengén ecetsavszagú, édeskés és fanyar ízü, saYan:i,~t'l 
folJ-adék. I(özelítőleg 5°/o alumínium acetat-tartaratot 
tartaln1az. A készítmény hüvös helyen, jól záródó üveg
ben hosszú ideig •rúltozús nélkiil eltartható. 

[(iszolgcilf"afrísct (expedíció): ,Jól záródó szögletes 
iiveghen szolgáltassuk ki. Buro'\v oldat helyeit is ezt 
a készí tinényt kell kiadni. 

G.11ór1.11halása,: Gyulladást esökkent:ő. ös~zehúzó és 
eu;i;ho antiseptikus hatású horogató szer. Használata 
sok irúnyú . ..:\lkahnazzák felületes és inély hőrgyullq,
dásra~ genn",\·esedésre (panariciu111). érgy1111adúsra stb. 
púrakötés for1nújáhan. ..c\zonkíYiil orháncra, selnno· 
sásra. hüvelybe, toroköhlíté.-.rc és hüsítő kenőcsök ké
szí1t~éséhez (lásd a 2:38 RZ. készíbnén",\ct is!). 

* 77. Forn1aldeh:rdu111 soluturn. 
R.p. Forn1aldehydi soluti 

r1ra.n1Jnatn. cenfu·in ( [! 100.0) 
1). S. Kiilsölcg. 'l1ö1néuy forn1aldehyc.l oldat. 

\lízzel hígítva használahdó. 
J{észítése: A gyk.-beu hivatalos készít1né11y! 
Tnla.jdonsága.i: Színtelen, átlátszó, kelle1nctlen foj

tó szag·ú, sentleges vagy kissé sa.Ya.nyú kén1ha.túsú fo
lyadék. Közelítőleg 35°/o forn1a.ldehydgú.zt. tartahnaz. 

Kiszolad11atása. (expedíció): Jól záródó, üvegclugó
val ellátott szögletes iivegben „Kiilsőleg" jelzékli:cl el
látva kell kiszolgáltatni. Sötét és hűvös helYcn tartsuk. 
Belsőleg kiadni nem szahad. ~<\..llásközbe11 polvn1erizá
lóclik: fehérszínű, nem oldódó tömeggé, parafÜrmalde
hyddé a.lakni út. ..:\..z ilyen készítn1ényt nern szabad ki.

·.szolgúltatni, mert a r)araforma.ldehycl csak n1a.gas hő-
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mérsékle.ten tud Yisszaala:kulni formalclehyclclé. ~e' 
tartsunk sokat készletben. 

Gyóayhatcisa.: Erélyesen des}nficiál. és clesodqr{t.l. 
1°/oo-es oldata n1eg az antrax sporakat is elpusztrtJa .. 
Tön1ényebb vizes oldata a nyúlkahártyákat fájdalmas 
és g-yniladúsos izgalomba hozza. l\Iaró, fehérjékkel old
hatatlan vegyületeket képez. - 1°/o-os oldatát eszközök,. 
fehérue1nü, 1(öpet stb. fertőtlenítésére hasz.nálják. Hü
velyöblítésre 1-2 evőkanállal 1 lite.r \Tíz.re; nyálkahár
tyára 1f.J.U/a-os oldatát (1 kanállal 1 liter \Tíz.re); bőrizza
dás ellen 5-10°/o-os oldatát ecsetelésre használják. Rend
szeres alkaln1a.zása utún a bőrön szarúszerii réteg ke
letkezik. - Szobák fertőtlenítéséhez a paraformalcle
hX'dböl fe·Hesztcuek for111alclelrydgázt s vízgőzzel' 
eg·yütt telít'ik a helyiséget. -t\ fertőtlenítés befejeztével' 
a forma.ldehycl feleslegét amrnoniával kötik le. 

80. ll;vclrog;eniurn h":'-·peroxyclat.u1n. 
Rp. 'Liqnoris hydrogcnii hype.ro:x:ydati n1ercalis (3°/o) 

r1rrr.1J111urfa el'nltnn (fi 100.0) 
D. S. Külsőleg;. Hatszoros y{zze1 híg:ítva seb

rnosúsra, vag~- torok-, száj- stb. öblítésre. 
Készítése: :\ gyk.-hen hivatalos készíln1ényl 
Rendszerint baryu111 hy11cro~cydból ál1ítjúk elő, alne-

1~-et lchütött híg- kénsavhu szórnak . . l\ nyert híp; (H0/o-os)· 
baryu1n snl fntról lesziirt hydrogen hy11eroxyd oldatot 
savanyú elektrolytekkel konzervúlva hozzák forga
lomba. 

T-ula}donságai: Szintelen_ és szagtalan folyadék, 
n1cg·izleléskor a szújha,n habzik. 3 súly, illetve 10 té.rfo
gat százalék hyclrogen hyperoxydot tartalmaz. 

Kis.zolgáltatása (expedíció): Lúg111entes zöld üveg
ben jól lezárva szolgáltassuk ki. Fény- és hőha;túsra, 
főleg lúgok jelenlétében elbom1ik vízTe és oxygéure, 
ezért igen fontos. hogy lúg·rncntes iivegbe11 tartsuk és 
szolgáltassuk ki. :\z oldat úllandósúgát savak növelik, 
ezért engedi n1eg· a g·yk. - az oxalsav kivételével - a 
sav·val való konzerválúst. It:t rúrnutat.unk a.rra az érde
kes köriiln1ényre. hogy a gyk. rendelkezése szerint ép
veu a konzer\·úló szerekre való tekintettel ezt a „u1er· 
ealis" készíi.1nénvt esa.k abban az esetben volt szabad 
kiszolgúltal:ni, hit az orvos kife;jezettcn ezt l'endelte. l\_ 
praxisban sok zavart okozott ez a rendelkezés, a1ni nen1 
is volt uagyor,1 indokolt, a1ne11uyibeu az a ruinimalis 
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organikus sav, vagy más savanyú vegyület, amivel 
konzerválják, használatát ne.m befolyásolja. ~z\ az 
újabb B. 1'.:L rendelkezést teha.t a gyk. korrekc10Janak 
tekintjük s amennyiben az orvos hydrogeu hyperoxy
dot rendel, ezt fogjuk kiszolgáltatni. . . 

Gyógyhat<isa: ... !:\.. hydrogen hyperoxydbol szabadda 
váló stat.u nascendi oxygeu erélyes desinficieus. Az 
oxygeu szabaddá válása katalyt.ikus úton történil>- . .l\. 
sebváladékban, a ,~érbe.Hl, a szövetekben s a bakter1u ~ 
mokban jelenlevő peroxytlazok jönnek e tekintetben 
számításba. - A hatás erélyes ugyan, de rövid ideig 
tart és felületes, mélyebb rétegekre nem terjed ki. 1-;3 
0/o-os oldata sebmosásra. száj- és toroköblítésre haszna,: 
latos. Nagyobb testüregek kitnosásáuál, ha a keletkezo 
oxygeu eltúvozúsa uincs biztosítva, uern tanúcsos hasz~ 
nálni, mert gázembolia veszélye áll fenn! 

* 118. Plun1hun1 aceticun1 basicu1n solutun1. 
Rp. Plumbi acetici basici soluti 

granuna.fa. cenllon (g 100.0) 
D. S. Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 liter vízre. 

Borogatásra. 
Iiészítése: Kristályos ólomacetatot (I\'"J é~ ólo1n

oxYdot (\T) keYés vízzel össze<lörzsölve gözl'ürtlőn rne
leiítünk, amikor cserebomlás folytán bazi.sas ólon1aee
tátok képződnek . ...._!:\.. reakció befejezését az oldat k.ifehé
redése jelzi. .... :\. forralt vízzel Yaló kiegészítés é:-; a leiilc
pedett oldat rne.g·szürése után az oldat közelítőleg 2;P/o 
félszerbazisos ólomacetatot (Pb0H-Cf1"000l tartal-
1naz . .... !:\.. levegőtől elzár\~a tartsuk el, inert a leYegőhe.n 
lévő széndioxyd az oldatból oldhatatlan ólo1ncarl;o1Ht· 
tot vúlaszt le ..... ;\z oldat készítésénél különösen az olom
oxyd ruinösége fontos. I\.':étféle áru van elterjedve a 
kereskedelemben: az cg:rik sárgásvörös, an1ely gyak
ran tartaln1az a túlhevítés folytán ólon1hy1)eroxidot 
yag;.~ n1iuh11not (ólon1dioxydot), a u1ásik citrou1súrga, 
a1uelYet .,?tlassicot" ué.Yen isn1eruek. Ez utóbbi szeny
n:i.-ezé-se lehet a.z ólon1earbonat. Ugy a 1niuiu111, rnint uz 
óion1carbouat 1n11r\-1uértékbe11 gátolja az ólomoxydnak 
a vízzel ólornhylh_:oxyddá való átalakulását, vag~;is az 
ilyen készítrnénv csak hosszas főzés után fehéredik n1eg-. 
Célszerü tehát ~ a g·yk. vizsgálatát kiegészíteni azzal, 
horr\ 3 rr ólo1nacetatot 1 g ólo1uoxydda.l összeclörszöl\·e: 
.a i~everé'ket 5 g desztillált vízzel főzzük s ha 10 percnyi 
főzés után a keverék -ilem fehéredik ki, úgy az ólon1-
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oxytl a készítményhez nem használható. (Ug~,.--anez áll 
az empl. tliachylon készítésére is.) 

Tula.jdonsár1ni: Színtelen, tiszta átlátszó, étleses
fanyar ízü, lúgos folyadék. Siirüsége 1.245-1.250. 

J{iszolociltatása (expedíció): Jól záródó szögletes 
i.ivegben expediáljulc lti. 

Guóuyha.tci-sa: Az ólom.sókat mint összehúzó szere
ket (adstringens) csak külsőleg lehet használni (belső~ 
leg mérgezést okoznak). Ezt a 25°/o-os tömény oldatot 
tisztán nem alka.hn-azzák, esak zn/o-os vizes oldatát 
Aqua t)lu1nbica és Aqua Goularcli néven gyulladásolc
ra mint hűtőkötést, zúzódásokra pedig borogatásokhoz 
használják. A szesz és fínom eloszlású ólomcarhonat 
tartalmú Goularcl '"ÍZ autiphlogistikus horogatásokhoz 
jobban meg·felel, 1nint az r\qua p1umhica. Erre viszont 
a sze111észeknek v·a.n szükségük, akik a szeszes és csapa
dékos készítményt szemre ne111 alkalmazhatják. 

* 155. Solutio arg·enti proteinici. 
(Rendeléskor l~észítendö.) 

Rp. Arg-euti protcinici 
Jfl'<rn1nu1. unurn ({f 1.0) 
1\qua. destillatac 
nd rn·annnaf'a. ducenfa (o 200.0) 
?IL !'. soL 
D. S. I{ülsőleg, Fecske1~dczésre. 

[(ászífése: Az argenh1n1 proteinicurnol kevós vízzel 
JlOrcellún rnozsúrhau eldörzsöljük és a n1ozsara.t desz~ 
tillúl t.. vízzel töhhszöröscn utúna 1nosva, az oldatot 
desztillúlt vízzel az előírt súlyra cgészítjiik ki és papí
roson szűrjük. 

1'ula]donsá_qrri: \Törösharna színü, tiszta átlátszó, 
kissé lüg·os kén1hatúsú oldat. 

... 4 készítés n1ag}}ará.zatn: ~!\z argeutun1 proteiuicu_11 
\l"Ízhen bőségesen, de lassan .oldódik . ./\. gyorsabb felol
dódást clösegíthet:iük, dörzsöléssel. 1\z oldat hosszabb 
ideig netn tartható cl. inert a fény és a levegő hatására 
bomlik. Ezért kell rendeléskor elkészíteni. 

K'iszoluáltatása (expedíció): Sötétszínű, jól zárt 
Ü\.,.egben szolgúltassuk ki. 

Gyógyhatása: .I\z ezüstsók erős fertőtlenítők, főleg 
rnint anti.gonorrhoicu1nok hasznúlatosak. E tekintetben 
legjobban azok a 1részítn1éuyek felelnek n1eg·, an1elye
ket a fehérjék és a chlori<lok uen1 csapnak ki, n1élyre 
hatnak és kevéssé izga.t.uak. Ennek a követcl111énynek 
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nag·yon megfelel a 7--f!/'/o ezüstöt t~rtalm~.zó argen~·~ 
proteinicurn . ... !\.. fenti 5°/o-os oldatot mtnt ant1g·onorrho1-
cu1not húgycsőbe fecskendezve használják (acut go.
nál). 

* 159. Solutio codeini 2°/o. 
Rp. Codeini hydrochlorici 

centiura.nnnnta. ·viginti. (g 0.20) 
Aquae destillatac 
gra.mmata decem (g 10.0) 
M. f. sol. 
D. S. Naponta 1-3-szor 20 cseppet. 

Készítése: A codeiuum hydro~l1loricum,?t.„ elöíTt
vízben oldjuk és il cin. át-n1éröjü papiroson szur.1nk. 

Tula.jdonságai.: Színtelen és szagtalan, ~emleg~s 
kérnhatású, igen keserüízü vizes oldat. űledeke meg 
hosszabb eltartás után sen1 kCpződik. 

J{iszol<Jáltatása, (e~-r]Jcdició): Jól zúródó dugóval el
lútott iivÜgben, esetleg cseppentő üvegben szolgáltas
suk ki. 

Gyóf/!Jltatásáról: részletesen a 42 sz. készítn1énynél 
e1nlékeztünk meg-. 

159. Solutio e1netica. 
Cupri snlfurici cryst. 

.<JJYCHIJHCT 11'111111/. (Ú 1.0) 

... .\..quae destillatae 
J//'(t11U1lff /Olll111 ( [! 1.0} 
[!ta non a tn sexag int a ( g 60.0) 
i\L r. sol. 
D. S. Kétpercenként 1 evőkanállal a hányús be

álltáig·. 
J{észítése: ... !\.. cupr11m sulfuricn1u crvsta1lisatn111ot 

elliírt vízben feloldjuk és az oldatot i)apírosszürőn 
sziír;iük. , , 

~l'ula.Jdonsáuai: I-Ialvúuykékes árnyalatú, undor1to, 
fémes ízíi, savanyú kémhatású vizes ol<lat. 

Il.iszoluáltatása (expedíció): Jól zúródó kerek üveg
ben szolg·áltassuk Id. 

(i'l)ógylta.f:ása: 1\'Iint a nevo is mutatja~ hánytató ha
tása 'van (erneticu1n). Elsöscgél:.„ nyújtáshoz has~ná!t 
készítméuv, olyan esetekben, atuikor az öntu<latnal le
YŐ szen1éf·v o·yomrát va.lamilyen oknál fog'\ra ki kell 
üríteni. A ~cu'Pi·isull'at a gyomor emetico-sensibilis ideg-
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végeinek izgatásával okoz rövid nausca (ém.elygés) után 
hányást (lásd Inf. Ipcc.-t is). l:Iúuytatót legycngültuek, 
terheseknek, szívbajosoknak és arteriosclerotikusoknak 
vagy gyo111orfekél:rbeu szenvedőknek adni ne1n szabad. 

* 162. Solntio kalii jodati. 
Rp. Kalii ;iodati 

grannnata quin.que (g :J.O) 
Aquae destillatae 
.<rran1:1nata centuni quinquaginta ([} 150.0) 
llf. f. sol. 
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal. 

J(észítése: 1\ kalium jodatumot előírt 111euuviséo·ü 
~l.~sztillúlt Yízhen oldjuk és az. oldatot vapírosori szli'r
Jnk. 

Tulajdonsága}: Színtelen és szagtalan, esípősen sós, 
utóbb kesernyés ízií vizes oldat. 

(i.1J6r1.11haf-úsáról: a 47 sz. kés1,ít111éuy11él e1uléke7.
tü11k rneg'. 

lfiH. Solutio opii conc. 2°/ü, 

R.p. Üpii couccnLr. 
ccJ1tiura1J1nu1la ciuinti (y 0.211) 
C+lycerini 
{/rruuniafa duo (.<J 2.0) 
Spiritus conecutr . 
r1ra111111a. unun1. ef' senlis (r1 .1.5) 
Aquae clestillatae · 
[!rrnnn10/u dece111 (fJ 10.0) 
M. f. sol. 
D. S. Szükség· esetén 10--20 csepvet. 

J(észílésc: .:\z opiun1 conecntratun1ot glycerinucl 
eldörzsöl.iük, 111::ijd hozzúad;ink a H0'1/u-os ;;;zeszt és YÍzzcl 
kieg·é.szít.vc papíroson szür:iiik. 

... ~L !1·l.'s.zífés ·111agyarú.<iala: .::\'/, OflÍur.u conccntralu111 
48-50°/u sósavhoz köti.itt inorphint és ezenkívül az opi.u111 
többi alkaloitlúit tartaln1azza . ..t\z oldás g·yorsítúsa vé
gett célszerű eldörzsölést alkalrnazni, rníg az oldat úl
lauclósúg-ú t a g·lyecrin és a tö1uény szc:-;z biztosítja. 

Tula,idonsúgai: \Törösesbarna szíuü, kcscrü ízű, 
gyengén opiun1 és szcsz~szagú vizes oldat, an1ely jól 
clzúrva hosszú időn út Yúltozús nélkül eltartható. 
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J{iszolgáltatásn (expedíció): Jól záródó üvegben 
vag·y cseppentős üvegben szolgáltassuk ki. 

(-f.1Jóayhatcisa.: Lúsd az 52 sz. és a 188 sz. készítmé
n1reket. 

170. Solutio salis thebaici 1'1'. 
Rp. níorphiui hyd:rochlorici 

ceufilfrton·inafa dece-n1. (g 0.10) 
Aquae destillatae 
nra.nnnata decenz (g 10.0) 
lYL f. sol. 
D. S. Szü.kség szerint na11onta 1-3-szor 15 

cseppet. 
Készítése: ~A.. 1norphinu1n hydrochloricun1ot előírt 

mennyisép;ü kiforralt desztillú1t vízhen oldjuk, papíro
son sziir;iük és kifőzött iiYeghe tesszük. 

Tula]do11ságoi: Színtc1e11, szagtalau, tiszta vizes ol
dat, íze keserű. 

Iliszolgálfafása (expedíció): Lúg1ncntes zöld iiveg
hen vagy ese1legtetö üvegben szolgúltassuk ki. .A. Sal. 
Thehaiei synonima használata a gyógyszer leplezésére 
célszerií. arni itt Yalóbau indokolt. is! 

GyóftJJlurtdsál: lúsd a 19í, 198, 199 és 200 sz. kés1,ít
mé11yekné 1. 

171. Solut.io tauniui ad co1uhustionen1. 
(Rendeléskor készítendő.) 

R-v. ~-1..cidi tanniei 
[IJ'flJJOJlflfa deCCJl/. (!/ 10.0) 
..:\quac clcstillatae 
od f/ro1J1n1ato ducenfa (fi 200.0) 
M. l'. sol. 
D. S. A sebet az oldallal ittitalott mullal beköt

ni és a ki.Hé;.;t navonta vúltaui. 
Ill's::ílése: Szélc~ehh heugerpohúrban az előírt tnenY

nyi;.;égü 1ncleg· desz.tillúlt. viz.ct. le1nér.iiik és rcú szór
juk a <.·scrsa.YaL 

... 4 klíszítés ·111ua.11ará.zalu: .:\ cser.sav húr vizbcu hű
ségesen oldúclik. dP <irúu:.·Iag la:-;sa11, ez.ért (.'élszerü a 
fenti 111údo11 p;:.-or~ítani az olclú~t:. ..--\ csersa\· vizes ol
data a lcvegő\·ei hosszabb ideig· érintkezve oxydálódik. 
ezért nli1u.1ig frissen kell készíteni. Az oldatban hosz-
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sza:bh eltartás alatt pelyhes csapadék képződik és erősen 
megbarnul. ~r\.z ilyen oldatot ue111 szabad használni. 

Tula.jdonsdgai: Halványsárga színű, fanyar, össze
húzó ízií vizes oldat. 

Kiszolgáltatása (e;"Cpedíció): Jól záródó dugóval el
látott lúgmentes zöld -üvegben szolgáltassuk ki. 

Gyó.<J.11/latcísa: A fenti 5°/-0~os csersavoldatot elsősor
ban égési sebek (combustio) kezelésére használják. -
I .. fokú égésr.e lenolaj .és meszes \"Íz keverékét vagy hű
tő (1. 238 sz.) kenőcsöt kell haszuálui. II. N•!l!f Ill. foktí 
·é!!éseknél a hólyagok steril megnyitása. illetve az elhalt 
részek sebészi eltávolítása utúu több napon út csersa
vas borogatást alkalmazunk. - 1\Iindeu esetben fontos 
azoubau, hogy előbb az égett területet olajjal alaposan 
megtisztítsuk! A háu1osító kenőcsös kezelés csak néhány· 
nap 1ulil \·a következik. liasz11úljúk tnég a csersav olda
tot külsőleg sehekrc, fekélyekre, Yérzéscsillapít{tsra, 
yég-bélbcöutésre <lysentcriában stb. is. · 

173. Solutio zinei chlorati. 
R.p. Ziuei ehlorat-i 

f/tfT.11/.}Jl(f/'(( SCX(ff/inf-a ([/ 60.0) 
Aquae destil1atae 
ad 11rano11afa duceula (fi 200.0) 
.t\eidi hydrocllloriei. dilnti 
qu. s. ad verfcct. solufio11en1. 
n. P .. T\::ii1siHcg. 1 cvőknnúllal 1 liter YÍZre. 

öblítésre. 
Kés.zílése: .t\ kiforralt. és 1ehütött: clc:-;ztillúlt vízhez 

·aprúukint adjuk az előírt 1nennyiségü zine1nn ehlora~ 
tu1not, 1na;id a zavaros fol:i.-::idékhoz annyi hígított só
saYaL arlnnk rázog-atús közben, n1fg- az. oldat. teljesen 
feltisztul. lla sz.ükség·cs, úg-~- az oldatot kis Yattapa1na
to11 üvegtölcsérbcu szür;iiik. 

A készítés 'fHafJ.IJOrd.zala: ..'.'\ Ziiu:u1n ehloralu1n igen 
ued-;;szívó só, ezért iigyel;iiink arra, hogy parat'l'innal 
lezúrt cclé11:i.·hcn lég-1nentcscn tartsuk el. i-\z így eltartott 
só tel:iescn szúraz és Yízben héiség-eseu ohlódik erős fel
melegedés közben. Ila a sóra öntenénk a vizet, úgy az 
edény alj{n1 fisszeúlló szilúrcl tön1egct:. kapunk, a1ncl:..~ 
csak uehczeu oldódik fel. ~\ zineurn ehloratu1n híg-ahh 
vizes oldatban húzisos ziukehloridclú (ox~·ehlorhldú) 
h:rdrolysál. a111el~- rosszul oldódik s ezért szükséges só
saY hozzúac.lúsúval azt 11or1uúlis ziuke.:hloritldú alakí
tani. ..'.'\. sósav rncnnyiség·ét előre 1ncgadni nem lehel, 
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mert az a vízben oldott szénsa'\· iuennyiségétöl is függ~ 
Az oldatot csak g·yorsau egy csiIJetnyi Yattán szűrhet
jük, mert maró hatású lévén, a papírosszűröt kilyu
kasztja. 

Tula.jdo-nságai: rriszta átlátszó, maró fémes ízű, sa
van:yú kémhatású üledékme11tes oldat. A levegőtől el
zárYa hosszabb ideig Yáltor.l1s nélkül eltartható. 

J(iszol{fáltatása ( expcd1cló): Jól záródó hatszögletes 
üvegben „Kiilsöleg" jelzékkel szolgáltassuk ki. 

G.l}ógylialása: A zinkehlorid ruaró hatúsa erélyesebb 
és mélyebbre terjedő, n1int a többi zinksóé, n1ert pörk
je lágyabb, szétfolyó. Töményen 1narószer! 10°/o-os tö
méuységhen si11olyha. túlyog·ba fceskendezik. - 1-féh
nyak edzésére 5-10°/u-os oldatban, hiiYelyöhlítésre 
0.5-1°/o.os oldathan használ;iák (közelc1)bit lúsd a 151 
sz. készíhnénynél). 

* b) Solutiones aquosa con1posita. 

72. Elixirii kalii sulfop;uajacolici. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Itp. l\:a 1 ii snl i'oguajaeoliei 
Spiri tus COU('CU iTati 
oa. f1rannnuto dccen1 (fi 10JJ) 
S:rrnpi anrantii 
r1ra111111afa quadrauinfa ( u .Jo.o) 
.. \q nae clcr:ti ll n tac 
fJraH111H1fa ccn/11111. q11adraui11ta. (u 1Jfl.fl) 
1L :n. S. Xaponta ;\-~:zor 1 CYÖkanúllal. l[ÜYÖS 

he\yc11 tartancló. rotnlékony. 
Itds.zíffísc: .... ·\ kalin1u snll'ogoa.iaeolieun1ot az. előírt 

n1e1u1;;i:-l1-g'Ü cle:-;:1,tiilúlt \"it,he oldjuk. 1tu.1.id ltot-zú adjuk 
u s;;rupus aurautiil- {•:-; y{·g·ii\ aprúnki11t. a tiin1éu\· szesz.t. 

~-1 ht;,,._:zíf(í.~· 11u1r1.1Jai·ázala: ..:-\ kaliunt snlfog·1;a"i;:H·nli
cu1n YÍzheu jól, szeszben alig oldódó só. Ezéi·t s.;diksé
g'l'S a fenti niúdou nz oldú:'l- l'l\-t'1.i.rez11i. ,-\ hozzúadott 
5°/o szr-.-;z l'g·~·r6szt. a k6szíbn611yt ko11zcr\·{dja, 1núsrészt 
ar; l'.lixit',. li<p1curszerii ibs.zl'tt'.·tele hatú . ..:taui szcnqinnt
hol 1s elouyos. 111erL a kalturn :-;ulfog-ua.iaeol ;.;'l,cdés6L a 
beteg részl1re 111l1g-könHríti. .. \z oldathó! ho~sza\Jh ellar~ 
tú.s utfu1 lassank6nt. főleg· az alkohol liatúsúra - a 
ki:ilinn:1 ;"'l~l fo~:najaeol.ien1n !~ristúl~·o:-: C":tPndék alak:i{1.
hn11 k1Y<d1k sot 111eg 1:-: pcue:;zedik. ezért eélsz1~rií az ol
datot Tcndc!é;.;kor elkészíteni. 
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1'ula}donságal: Jelle1nző narancshéj illatú, édes ízű, 
halványsárga színű Yizes oldat. 

J(iszolgcil tatása ( ex]Jed ició): Jól záródó ÜYeg·hen 
„Hüvös helyen tartandó" jelzékkel szolgáltassuk ki. 

Gyógyhatása: ... !\. guajacol és kreosot készíl111ényeket 
általában tbc. kezelésre ajánlják. E tekintetbeu a,zon
bau a használatuk erősen csökkent (lásd Pilulae kreo
soti-t!). Lázcsökkentő, köhögést csillaIJító és exIJekto
ráló hatású. ,,,!\. gyon1rot ue1n bántja. I\:e1le1nes ízű, a be
tc.g·ek jól tűrik. 

73. Elixiriun1 · thyn1i co1npositu1n. 
R.p. Elixirii thymi cornposi.ti 

r1r<nuu1rrta. cent1on quinquaginta (tJ 150.0) 
D. S. Na1)onta 3-szor 1 eYőkanúllal. 

Ilészítése: Tö1nény szesszel és g\ycerinncl útnedYe
sített rl1hy111i herbát (I'il) perkolatióYal 20°/o-os szesszel 
von;iuk ki. s e Inegszürt fcstvéu;;bcn uatrium hro1nidot, 
tinetura nurautii. eoufertat, tinctnra aronutticát é.s sy
rupus sin1plexet ol<l;iuuk s végiil az clixirt ülepítés utún 
papíro.-;011 szűr;iük. 

~"Í la's.zíf-és ·1uor1.1Jordzala: /\. kaknkfü illó olaját s a 
kiY01ult anyagait legtökéletesebben 20°/o-os szesszel von
hatjuk ki és a töhlii alkotórészt utólag· adjuk az ol
dathoz. 

1'ula,ido11.•ui11ai: \~örösesharna szinü, kissé zavaros, 
l'üszcre.-;, écles ízű folyadék . 

llis.zoluáltafása (ex]Jcdíciő): Sötétszíuü, jól zúródó 
iiYcgben szolgáltassuk ki. 

(f!JÚfJ.IJhatásn: (}ycr111ekek11él főleg szamúrköhögés 
(pert.nssis) g;yógyiiúsúra haszuú1júk. - Jól heYált SZ!~r 
hörghurut (hrouehitis) ellen is. - ..:-\ pcrtus-sisnúl l'el
lépö kínzó göresös köhögés csillapitúsáha11 a t.hy1uuso11. 
kiYlil a natr. hro1nid hatása jön elsősorhnn száu1ítúsha. 
Ez a kezelés azonban csak tiineti. - _.\ 11ertussis fertőző 
1Jetcg~ég (a beteg elkülöníté:::c szükséges!). 

!Hl. l\lixtura hro1nata. 
R1L I\:alii bro1nati 

Natrii. bron1ati 

* 
aa. r11·a11u1urla deccn1 ( !J 10.fl) 
_.(\.quae destillatae 
ad ura'111n1uta duccnta ( fJ :l.OO.O> 
I1L L sol. 
D. S. Naponta 3-szor 1 eYőkauúl1al. 
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l{észífése: A knlium és natrinn1 bro1natu1not az elő
írt mennyiség·ii desztillált vízben felold-juk és az olda-
tot iiapiroson sziirjük. ' 

Tula)donscigai: Tiszta út1átszó, sós ízű, Yizes oldat. 
J{iszolgálta.tása (expedíció): .Jól zúródó sötét színii, 

zöld Yag:r barna ÜYeg-beu szolgáltassuk ki. 
Gyó[Jy/iatáscit: a 4!) sz. és a 14i sz. ké.szít1nényeknél 

ismgrtettük. · 

* 92. 1\Iixtura chloralo bron1aia. 
Rp.1\{ixtnrae ehloralo hro1na.t.ae 

gra1nnu1ta cenltun (!J 100.0) 
D. S. Felnőtteknek naponta 8-szor 1 kirYéska

nálla l. 
J(és_zílése: .li. g;i,-k.-ben hívatalos készít1nény! 
(tyor1.1Jhatdsa: . l kúYéskanú ln~"i 1uennyiségben 0.01 

g . cxtr. hyoseya1111, 1 g ehlora.lh:rdrat és 1 g kal. hro
n1,1d Yan . ...:\ ~ron1 scdatiy hatúsúrói a -t9 sz. ké.;;zít1nény
ncl;. a trope1nek (atro111n, hyost~ya111in) varas;i.·1npathi
cus i:le9·ek1:c gyakprolt \1atú~úról vc<.lig a ji sz. és a íil 
sz .. kcsz1ttncu)-·eknel e1nlekeztii11k rn.eg. - ::\ ehloralhyd
rat a leghatasosabh, de egvszers111111d ve.Szélves altató
szerüu.k Jszívhajosoknúl ke~·ülni kell). SúlyoSaiJb, ú. n. 
essene1al1s úl1natla_nsúg-nál alkal1nazzúk a1nikor n1ás 
altatók niúr hatú.stalauoknak hizo11vnltal~ 

J:\ 1\Iixtura chloralo hro1nata ulint h,:pnoticun1 és 
sedativinn egyarúut jól használható. Fők~ut ueurasthe
nia és CIJilcpsia gyógyítúsúban szerepel. 

* 95. l\Iixtura sedativa. 
R.1)~1ffffift"f~~~;o-

r1ra.11tn1ata deccnl (g 10.0) 
.t\quao destillatae 
aran1111ata ce11fun1 (o 100.0) 
S:i;rupi hypophosphorosi co111p. 
pf:an1Jnata ocfot~inta qui!ique (fi 85.0) 
l n1cturae Yalcr1auae s1nr. 
r1ranonata quinque ( g 5.0) 
í\I. f. sol. 
I>. S. Na1lonta B-szor 1 evőkauúllal. 

I~észí/(!se: -;:\.. uatr!u1n. hro111atun1ot a dcsztillúlt víz
ben lelold.n~k es hozi:uud.1uk a syrupus hypophosphoro
. o;;~1~ eo111po:-:1tt~st,, llH~.Jd végül. a. tinetura Yalcriana spi
r1tuosat . ...:\. kesz1tn1cuyt JHllJll'Oson szürjük. 
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~4. készítés ·1J1a[J.11ará_;zafa: ~),.._ készítményhez hasz
nált tinctura yaleriauac spirituosa ug·yanúg;i." készül 
áztatással {) navig radix Yaleriauae C\íl)-hól 7011

/0 szesz
szel. iniut a hiYatalos tinctura. Yalerianac actherea. 

1'ulajdonsdgai: llalYány zöltlcssúrg·a si.ínü, valc~·ia
na szp.gú, keserü és esÍl)ŐS sós ízű, tiszta átlátszó vizes 
oldat. 

J(iszol!lciltalása (exped1c1ó): Jól zúródó Yilágos szí
nű üvcghe.n szolg·áltassuk ki. 

Gyóayhalásu: ... !\.. Syrup. hy1)ophosph. ·comp. egyma
gában is jól beyillt sedativum és roboraus ueurasthenia 
és általános gyengeség ellen. E:i-.t a hatást fokozza a 
49 sz. készítménynél ismertetett natr. bromid és a ra
dix valeriaune hatóanyaga, n. yaleriansav-boruylesz
tere. 

~){;. 1\-Iixtura sedativa co111p. 

Rp. Calcii bromali 
granonata nove-ni (a. 9.0) 
Calcü hYI>ophosphorosi 
graniniata duo ( g 2.0) 
Extracti t~hiuae fluidr~ 
Natrii heuzoiei '""~, 
aa. t1rauu1u1, sentis ( g o.5) 
Syru11i auranti 
Syrupi simvlicis . , 
aa. ura.1n·nlala cenhun (100.?J 
...:\quae destillatae ·.-,p 
Spiritns coneentrati 
(/(1. f/J"fOH-UUlf((. q_uindccini (g 15.ú) 
:r.I. f. sol. 
D. S. Naponta 3-~zor 1 evőkanállal. 

]{észítésc: J:\ calciu111 bro1uatu111, caleiutn hy11ophos
IJhorusum és natriurn heuzoicu1nhoz szélcseh heugcr
Ilohú.rbau hozzáadjuk előbb az előírt 111enny~ségü, d:.~z
tillált. vizet s a pépes oldatot rúzogatva oldJuk v1zfur
dőn kh. 50°-ra felmelegített s:rrupus siruplexbcn .. J:\. 
tiszta oldathoz lehütés utúu adjuk az extractnrn cluuae 
fluirlurnot és apránként, rúzogatás közben a 90°/o-os 
szeszt, végiil a dcsztillúlt vízzel eredeti súlyúra kiegé
szített készítn1én-yt papíroson megszűrjük. 

1'ula.]donsár1ai: Sárgásvörös színü, narancs illatl1, 
kesernyés izü szirup . 

Kiszolf!ál-fafdsn (expedíció): \Tilúgos üvcg·ben jól le
zárva. szolgúlta.ssuk ki. 

151 



Gyógyhatása: Lényegében megegyezik a 95 sz. ké
szít1néuy hatásával. Ez a véuyminta is a F N o·yüjte
mény gazdag tartalmát bizon~"ítja és az or~·os · a""'g;y.ak
ran elöfordúló ideges (neurastheniás) panaszok ICeze
lésére több azonos hatású, de más és mús összetételű és 
ízű szer között választhat. Neuropathiús, hvsteriás ew:ré
neknél ugyanis a sedativumokat gyakrall kell cs~1:él
ge_tui.. Ez a készítmény pl. jobb ízű, 1nint a 95 sz. ké
sz1tmeu:r. 

156. Solutio arsenicalis ferrata. 
(Rendeléskor készí tendö.) 

Rp. Solutionis arseuicalis Fo\vlcri 
[Jl'fc.Jnnzata quiuque (!J {i.O) 
Tiucturae !)On1i ferrnttie 
f/IYtnunala -l'i!Jinti quinque (g 25.0) 
lvI. D. S. Naponta H-szor 10 esevpet. I-Iasznúlat 

előtt felrázni. 

, llés.:zílq~e: 'l'in~tu~·a, P.?nli l'erratahoz a11ránként ad
~uk :~,z .clo1~·t n1enny1segu solutio arscniealis Fo,vlcrit. 
es szures nclkül szolgáltatjuk ki. 

1'ulajdonságai: Barnaszínii kissé zavaros fahé·i1"l 
emlékeztető szagú folyadék.' • e • e - • ~ 

J{is.zo{[!dftatrisa (expedíció): .Jól zúródó iiyerrbeu 
yagr csc1ipeut<; iiYeg-heu „I-Iaszuúlat előtt felráza~1dó" 
Je1zekkel. szolgaltassuk ki. 

GJJó!Jy/urtása: Lásd a 11-Ji .:\. Pii ulae t'erro arsenici 
készítn1ényt. 

lfi3. Solutio kalii jodati cun1 bron10. 
Rp. I\:alii jodati 

r1ran111u1ta quinque (q 5.0) 
I\:alii bron1ati · · 
t1rnnunala deceni. (!l 10.0) 
Aqnae destillatae 
ad ura111nurta ducenfa (q 200.0) 
M. f. sol. · 
D. S. Naponta 3-szor 1 eYÖkanúllal. 

l{észílésc: ..:-\ kalium jodatu1not é:» kaJium hro1na~ 
t~1not elöí~·.t ,cJysztillúlt \"ízben oldjuk és az oldatot p:i~ 
piroson szurJuk. 

1'-1!la.?d911s~i[Jai: Színtelen, csípősen sós, utóbb ke~ 
sernyes 1zu Y1zes oldat. 
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l{iszolaálta1ása. (expedíció): Jól záródó sötétszínü 
ÜYcghen szolgáltassuk: ki. 

({,1JÓ!J.7J/taiása: ... !\.. kalium jodid hatásáról a 1()2 sz., 
a kaliu1n broruid hatásáról 11edig- a 49 sz. készítménynél 
-en1lékeztünk rneg. 

164. Solutio kalii jculati cum jodo. 
(Sol. Lugoli.) 

Rv. J odi Dnri 
ftra.1n111a senlis (!J 0.5) 
Kalii jodati 
[J1Youn1a unun1. (rJ 1.0) 
Aquae destillatae 
ad t1raJun1ata riuinfi ([} 20.0) 

l{észífése: _l'\. jodu1n purun1ot és kaliu1n joclatu1not 
kis iive1r1nozsúrbclu fí11on1 porrá dörzsöljiik s előbb ke
vés des~tillúlt vízzel kcYcrget.Ye oldatba visszük, n1ajd 
az oldatot. kiegészítjiik a n1ég hiúnyzó desztillúlt YÍZ
zel. .:\z oldat siürését t·s-ipetnyi vnttún Yég-czzük. 

~~l kf'.„zUés ·111at1.uará.iafa: .:\ jochnn 1n1ru1n YÍzhel} 
csak kaliuru joclatn111 1ncllett oldódik 1aza kacsolatu 
per.iodiddú (J~J:i) . .:\. kaliu1n jodid Cf'.'által, a.kadúl~-?'.'?-a 
n1cg· a szahad ;iod jotlhydrogcn savva :-alo_ redukc1_0.Htt, 
anli eo·véhkéut o·\-orsan heküvetkezne (J~+I-I~0=2fI.J+O 
eg·ycnl~t alapjú~) .... A.z oldat 8Ötétszíuü, jól zárt üvegben 
hosszú i(löu át y{iltozús 11élkül eltartható. 

1'ula,ido11s<Í.<t<1i: \Tiiröshar~1a sz!nü, jod s~agú, tiszta 
útlútszú yizcs oldat .... !\.. parafadugot lassankcnt szct11or· 
las;>,tja, ezért. iivcg·dug·ús- iiveg·hcn kell eltartani. , „ 

Ilis:,olrtálfafrísa (CXJJCdíciú): Jól zúródó, harnasz1Hn 
Üycgl1en szolp;últ.assuk ki. 

(;!fÓ.rJltf1af'ása: Belsőleg· - húr ri~kún - 1-~9, c~cp
pet 13ascdo\v hctegs(•g· ellen haszna_lnak. - l~ulsoleg 
cesctclé:;re és reagcu~k~nt a,lka!rnnzzak. }1.lkt~lo1da rea· 
~;ens! C+r,a1_1~-féle haktcrnun lestcshcz (l. gyk. 383 oldal!) 
is haszunl.1ak. 

167. Solutio paraldeh:.rdi cun1 bron10. 
(l{eu<1cléskor készítendő.) 

R.p. Kalii hromati 
t1rnn11J1af"a seplc111 (!J 7.0) 
Paraldchydi 
Syrupi liquirit:iae 
aa. urcun1nala dcce1n ( u 10.0) 
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.A.quae dcslilh1tae 
ad uranunata ducenta (lJ 200.0) 
:i\L f. solutio. 
D. S. Naponta 3~szor 1 evőkanállal. 1-Ia~zuidat. 

előtt felrúzandó. 

, Ií.é.szítése: .e\ kaliu111 bro1natu1not az előírt desztil
lalt v1zbep. oldJ,uk, u1ajd hozzúad;iuk a 1)araldehydet, 
ai;iie_~yet ~·azogatussal oldat.ha Yiszüuk. ~;\_ nyert oldathoz 
veg·ul adJuk a syruvus liquirit.iaet. 

A készif-és ;1110.r;yffrúzafa: ~;\.z olda.t elké.szítése a fenti 
sorrendben, azert ,111dokolt, inert a paraldehytlet a vizes 
o~datbau razogatassal. oldhatjuk fel (oldódik 10 s. r. 
·v1~ben); .a s:rrnpus hquiritiaeval együtt a folyadékot 
~ro~en razogat.n1 nem célszerü az erős habzús iniatt. 
Allas közben Hagyohh harnús üledék vúlik le ezért kell 
rendeléskor elkészíteni. ' 

Tu~a:[do-~1sci,.<1ai: Barnús színü, kissé zavaros, l'üsze
res, es111os es edesg·yökér ízü fob;adék. 

l(lszolg(il-{a.fdsa (CXJJl'díciú): Jól zúrúdó süt.él. Ü\·eg·
heu „_fiasznúlat elölt felrázandó" jelzékkel szolgúl tas
suk ki. 

C+yó!lyha.tdsa: J:\ paraldehyd igen erélves hYpnoti
k1~1n, d~_ nem ol_yan ~~érgező, mint a chlo~·alhylirat. .e\. 
sz1vre es a uyultv:lo központokra úg·yszólvún hatús
talau. Elrn~b~leg·ek izgatottságúuak csillapítú~úra hróm
n1al ko1nb1ualva nagy adag·ot is veszélv nélkül lehet 
adni. · 

168. Solutio pepsiui. 

. (Rendeléskor készítendő.) 
R.p . .:\eidi ltydroehloriei dil u ti 

G-lyeeri11i 
aa. 9ra111nutla. dcccrn (q 10.0) 
. .-\quae destillaf:ae · 
ffrannnalrt ccnf-lon scptuagiula ( u 170.0) 
Dein adde: 
Pepsini 
!JJYt-}J1.n1.afa deccn1. (g 10.0) 
:i\L f. solutio. 
D. S._ Étkezés„ közben 1 evőkauúllal fél pohár· 

v1zhen. Huvös helyen tartandó, romlékou:r .. 

. . lí.~szitése: .A. _11~g,·ílo~t sósavat és g·lycerint a desztil
lalt. YlZ~~l elegy1t.Juk <:s ebheu oldjuk a pepsiut rúzo
ga,~as l~<;>.zheu. I-Ia szükséges, kis valtapamaton n1ecr
sz.urhet;1uk. 0 
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.._-'l készítés ·111agya.rd:zaf'a: Lúsd a 1;)0 sz. készíl:ruéuy
nól cl1nondot1akal! .e\ pepsin proteo1ytikus hatása az 
ellenőrző vizsgálatok szerint il:ren sav concentrációnál 
hetekig ncn1 v{tltozik, de fehérje- és cukortartalma 
1niatt a vizes oldat könnyen 1ienészedik és ezért ren
deléskor kell készíteni. Ila a vizet erősen kiforraljuk 
és az üveget kifőzzük, a penészedés nem fog olyan 
gyorsan bekövetkezni (nyáron foutos!). Célszerű lenne 
néhány csepp nipaeszter oldattal konzerválni, de ehhez. 
az orvos hozzájúrulúsa sziiksé-ges. 

Tu.la.jdousáaai: Színtelen, csaknem szagtalan, kissé 
opaleszkúló savanykás ízü folyadék, amely rázogat.>;ra 
habzik. 

J{iszolaáltatáso. (expedíció): Jól záródó sötét.színű 
üvegben szolg·áltassuk ki „llüvös hclye.n tartaudó, rom
lékony" je1zékkel. 

CTyógyhatását: a 150 sz. készítménynél is111ertettük. 

172. Solutio theobron1ini nitrosojodati. 
Rp. :Nat.rii nit.rosi 

r1ra111nur. Sl'tnis (!/ O.;;) 
Kalii :ioclati 
grrnHtnata dao (!J 2.0) 
Theohronüni natrii f;alicy1ici 
f/l"run1nata quinque (g 5.0) 
_,:-\quae destillatae 
ad grroun1of-a duccnta. (fi 200.0) 
:i\I. f. solutio. 
D. S. Navonta iJ-szor 1 evőkanúllal. 

l{észítése: .l\. natriun1 uitrosumot feloldjuk: az elő-· 
írt menuyiségíi desztillált ,„ízhen. n1a.jd az oldathn;n 
előbb a theohron1luum natrium salicylicu1not oldjuk es· 
,-égiil a ka1iun1 joclatun1ot. J:\.z oldatot i1apiroson iueg
szűrjiik. 

... 4 készítés 'n1a.gya.rázata: A uatrium nitrosun1 a ka
lium jodatun1hól a lúg·os kémhatású theohrominum 
uatr. sa1icYlieun1 jclenlétébeu 11c1n tesz szabaddá joclot, 
azért célsZeríí az· oldatot fenti sorrendben elkészíteni. 
_,_;\z oldat íg·y elkészítve tartós és hóua11okon át vúlto
zús nélkül eltartható . 

1'ula.idonságni: Színtelen, víztiszta oldat, íze csí-
11ös, lúg·os. 

[{is:~ol!láltalásn (expedíció): .Jól zárt sötétszíníi 
üvegheu szolgú.ltassuk ki. 
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Ctyógy!tntása: }\„ készítmény görcsoldó (spasn1oly
'tikus) és értágító (va.sodilatatoricus) hatását közelehb
·ről 1neg·értjük, ha elolvassuk a 2G sz., az 51 sz. és ü3 sz. 
készítményeknél ehnondottakat. 

2. SOLUTIONES OPHTALilIICA. 
Sze1nészeti oldatok. 

Szemészeti célra száut vizes oldatok, amelyeket ki
forralt és lehütött, iehút csiramentes desztillált vízzel 

·rendeléskor kell készíteni. 
„l\... szen1észet.i célra .szúnt oldatok legnagyobb része, 

ha a sze1nbe jutnak. először égető, csípős érzést vúlta
uak ki, arnely rövid időn belül 1negszi.Í1Lik. Ennek oka 
legtöbb esetben az, hogy az oldatban feloldott szer (só, 
·alkaloida stb.) törnénysége nen1 egyezik a köun;i.·uek, 
mint sóoldatnak a koncentráeió.iával, illetve os111otikns 
nyomúsúvnl s íg:• ez az izgahni jelenség tnindallclig 
tart, 1níg a. h(lc•seppentett oldatot a. könny izolouiúsra 
felhígítja. Ezt a hatúst: részheu azzal lehet ellensúlyoz
ni, hogy az oldathoz annyi sót adnak, au1el;i..· a felol
dott szerrel egyiitt az oldatot a köunyYúladékra IH~ZYC 
i1hysiológ·iússú teszi. 

... ;\.. sze1nészeti oldatok izotonizú.lúsúnak n kisz{uní
tásúhoz a IIelYét gyk. közöl egy képletet, an1cllyel az 
oldatok fag;\·úsvont csökkenésének is1neretéhen, az izo
toniúhoz szükséges sók kouecntrúciójút zncg tudjuk úl
lapí tani. 

..t\ g;rakorlat.ban azonban az izotoniú.s szcrnészeti 
oldatoknak nincs 11ag;i,.· jcll'ntösége. inert az ulkahna
zott néhúu;i.." esepp hyvcrt.oniú.s oldat a eon.innetiyún 
ha1nar felhígul és az izgahni jelenség g;\"Orsan clrnúlik. 

„l\. szcn1észeti oldatok legtöbh.iénél igen fontos, hogy 
az eltartásra alkahnazoLt ÜYeg tcljescu lúg·1nentes le
gyen. I\:iilöuösen fontos ez t'6leg alkaloidúkat tartal-
1nazó oldat:oknúl (atropin. viloearpin stb.). 

a) Solutiones ophtal1nica shnplicia. 
154. Solutio argenti acetici ophtahnica. 

(Rendeléskor készítendő.) 
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l={p .. A.rgenti acet.iei cry.st. 
cc11liuran1111ala deccni (g 0.10) 
.... .\quae destillatae 
ad grrr11unaln deccn1. (l/ 10.0) 
-?d. r. solntio. 
D. S. 1n/u-os ezüst aeetatos sze1ncse11pck. 

]{észífésc: 1\z. argcutnm aeeti.cun1 cr:rstallisntumot': 
az előírt 1neunyiségü kiforralt és l~hüt,ö~~. „deszti)lá~t 
vízben feloldjuk és olyau kb. 5„ c.;:01. at!1~er0Ju l?ap1ro::.-· 
szűrőn rnegszürjüJ.:. a1nelyet elozoleg· friss steril desz-
tillú1t YÍz.zcl kilnostunk. .· 

... 4. készítés n1aff.1J<tráznta: Az argeptu1n aeet1Cf,Uin-· 
ból közelítőleg· 111 /o oldódik s így nen1 ford1~lhat ~lo az, 
hon·y az oldat. víze.lvúro1gás folytán betö1nen-y~d1k. 

""TulaJc!onsáqni: rriszta, útlátszó, színtelen cs szag-
talan. kissé sa-\ranyú kén1h~tf!,SÚ Yi~es ,ol~1a~-. . „ 

J{iszolt1áltatósa (cxped1cio): Jol zarodo barunsz1nU: 
i.ivcgheu szolgál tass11k ki. 

Ctyógy/lafásn: Belüg·ynllniszteri rendel~t előírja, 
hog·y az üjsziilfittek sze1néhe a gono,rrho~as fqrt?z4s 
(B1euorrhoea 11eonatorun1) n1ega kal1a1yozasa. .ce)Ji:_tho 1 
1ninden eselhcu nlkaln1azni kell. - Csaknern kizarolag„ 
erre hasz11úljúk. 

157. Solutio at.ropini ophtaln1ica 1°/o. 
(Rendeléskor készítc11clő.) 

n.p. _,'\tropini sulfnriei 
cenliurrnnnurf-a q11i11que (!! 0.05) 
„:\.quae dcsti11atnc 
ad r1ran1111af-a qui11quc (g :},(!) 

l\l. t'. solntio. 
n. suh sig·no yeneni. 
S. I\:ülséHég·. 1°/o atro11i11 szen1csc111>ek. 

]{és:z:íft>sc: :\z atropiun1n -:ulfur~c1~1noi ,az eléíírt 
111cnnyí:.:\'.>g·ü kiforralt és i<:hiiliitt dcs7:ti11i;1t„::.1zbe11, fe.1-
oldjuk és az oldatot ol;i,.·an kh. :i eni. a.t.rneroJt~ 11.ari1rt;!)
szürő11 s1,ürjiik, an1elyct e1öző1eg- steril deszt1llalt v1z-
zcl kin1o:;hn1k. , . 

'I'11la.ido11.,r.;r(.[fai: rriszta útlútszó. sz1ntelen es szag·-
talan. se.n1lcg-es k{~n1hatúsú .".i~cs ol,clat, , , . .,., 

J\~·i,<,·.zolqáltutása (cxpcd1c10): .Jol zarodo lugrncnt.„s 
üvep;hcu ,;l\rércg;" ;iclzékkcl s~olg·últa~snk ki. _ . __ 

G.11ór1yhutcísa: ..:\r. atrov111na1~. 1lletYc a, tro_1_i_e1nel'"-
hatásúról n1úr töbh készít111énynel n1e~cu1lc.keztu1_ik „s 
rún1utattunk arra, hog;i.." a para,sy1,npr~th1kus idegvcg·zo
déscket búuítjú.k {lús(l a 27 57„ kesz1tn1cnyt). Ennek 1neg
felelően hatú.suk a lL•gkiilönhözöhh szerveken rnutatl;:o-
zik (bronchus. hól. HH~h .stb.). . . 

..::\ szernészethen 11Iiut JlUpillatúg;ítöt Jn~y.~1r1at1ku-
1not) alkalu1azzúk (hú11ít.ja a pupillat ~zuk1to uervns 
occut.01notorins y{>gkésziilékeit) szarúhart;\·a (cornca) 
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fekélynél, szivárványhúrt:ra gyulladásnál' (iritis) vagy 
vizsgálati célból. Glaucomú.uál (szemfeszcsség) contra
indikált! Ilyenli:or a sze1ncsepp összetévesztése súlyos 
következménnyel jár (lásd 16H sz. készít1nén·st). 

.„A„z atropinos vupillatágulat 4-8 11a1Jig is eltarthat. 

* 169. Solutio pilocarpini ophtalmica (2°/o). 

Rp. Pilocarvi11i hyclrochlorici 
cenfi[)ra·ni:-nzata „vi[)i-nti (g 0.20) 
Aquae destillatae 
ad {frn·1nnia.ta deceni (g 10.0) 
1L f. solutio. 
D. sub siguo veneni. 
S. Külsőleg. 2°/o-os pilocarpin szemcseppek. „A.z 

orvos kezébe. 
J(észí.f'ése: A pilocarpinum hydroehloricu1not az 

előírt n1ennyiség·ű kiforralt és lehűtött de.sztillúlt víz
ben i'clold;ink és az oldatot olyan, kb. 5 em. útmérő;iü 
papírosszüré)n szűrjük, an1elyet előzőleg steril desztil
lált vízzel kin1osuuk. 

1'ulajdonsá[)ni: rriszta átlátszó, színtelen és szag
talan, kissé savanyú kéruhatású ,,..izes oldat. 

[(iszol{fúltntcísa. (expedíció): ,Jól zúródó üvegben 
„lliéreg"; jelzékkel szolgáltassuk ki. 

G.11ó.o.11!1rrlclsa: J:\ pilocarpiu az atropin hatástani. 
antag·ouistida. n1ert ahol az atropin hénít, ott a pilo
c•arpin izgat (a parasy1npa.thikus ideg\·égzödéscknél). T..J, 
H 1;}7 sz. készíilnényt is. - Erős vu1iillaszükületet okoz 
(1niotit·n111). Glaucománúl használják a szcrntekc fe
sziilésének c:sökkentésére_. Glaukon1úsuak atropint yagy 
.scopola1nint. adni Yégzetes hihal óvakodjunk az összc
escré léstől ! 

b) Solutiones oplttalntica co1nposita. 
17. Collyriutn atlstrlng·eus lutetun tlilutu111. 

(Rendeléskor ké~z.í t eudlí.'l 
R.p. Collyrii adstringentis lntci 

r1rcnnn1nta. qu.i11que ([! 5.0) 
Aquae destillatae 
ara1n-;nnta decen1. (.q 10.0) 
l\{ J). S. Szen1esc1111ek. 

J{és:zitése: ....-\ g·yk.-heu hivatalos készílruényt. a Col
lyriun1 adstringeus luteu1not is kiforralt és lehüUHt. 
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·desztillúlt vízzel kell készíteni és célszerü kisehh steril 
üvcgekhcu sötét é.s hiivüs helyen tartani. Ezt hígítjuli: 
rendeléskor az előírt steril vízzel. 

~"1 kés.zítés ·n1a.[f.1Jará.za.tu: J:\. vizes oldat.hoz apránként 
adjuk a hígított szeszben feloldott camphort. ... A..z olda
tot crocussal úztatjuk &:;; 24 óra nlulva papíroson szűr
jük . ... !:\. cro<~iu a fény hatúsúra elszíntelenedik. 

Tula.jdonsá[fa.i: Tiszta átlátszó, sárga.színű, kám
forszagú, savauvú kérnha.tású vizes oldat. 

J{iszol[fáltat(isa. (expedfció): Jól záródó barnaszínű 
üveg·heu szolgáltassuk ki. 

·Gyóuyha.tása: A zinksulfat tartaln1a n1iatt chr?ni
kus kütöhúrt;-.·ahurut (eonju11ctívitis catarrh. chro111ca) 
ellcu ~-H-:.:zor naponta. használnak 1-1 cse11pet. A töh
l1i alkatrész szerepe alárendelt. 

* 18. Coll:vriu1n cunt adrenalino. 
(Rcudcléskor készítendő.) 

Rp. Zinci snlf'ui-ici. cryst. 
ce11.t-ir11Yr:n11110 u11uJ11 (f/ 0.01) 
Solutionis aclrenalini 1°/ou 
.<n·a.n11na seniis (f/ 0.5) 
J:\.quac destillatae 
.</rnnunata qttinque (g 5.0) 
l\L J'. solutio. 
D. S. Szemeseppek. 

J;.'"éR.zíf"ése: A zincum sulful'icumot az előírt mennyi
ségü kiforralt és lehütött desztillált vízben feloldjuk 
és nor1nal esep1)entö segítsé.gével hozzácseppentiink 10 
csepp 1°/on-es adrenalin oldatot. 

Tulrr)donsúga.i: rriszta útlát;;;zó, színtelen és szagta
lan. kissé ~a.vauvú ké1nhatúsú vizes oldat. Fén:r és le
vegő irúnt érzél~en:r, a benne levő adrenalin oldat el
bo1nlúsa folytán az oldat n1egvörösödik, az ilyen olda
tot uetn szahad n1ár felhasználni (figyelmeztessük a 
gyóg·~~szcr elYivőt). 

Iliszolr;áltafása (expedíció): Jól zúrúdó baruaszíuü 
üvegben szolgúlta::::::::nk ld. 

Gyó[fyhotása-: Jtpven úgy, mint~ 17 sz. készítm0~rt, 
ezt is eonjunetivit.is eatarrh. chro111ca ellen hasznalJak 
erősen g·ynlla<lt, Yérbő nyúlkahúrtya esetén, d9 h~;zq.
mosabb itlőn út nem lehet használni. inert az erszuk1-
tés · utúll erős érlúgnlat következik (reaktiv vérbőség), 
an1el:r a g·yullndúst fokozza. 
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3. SOLUTIO STERILIS PRO INJECTIONE. 

Altalanos tudnivalók. 

. lp ,készítményesoport rendeltetésére a gyk. ad út1H1.-
1gaz1tast ~z. „1\1npnllae steriles fluid is inedicatniuihus 
repl~tac" fe_Jezet első bekezdésében s e 1ncghatározús 
~zer1nt e kcszítn1éuyck „a bőr alá n''{Üjtőérbe vagy 
1zon1,ha fesskend~zés célját szolgáló' acl~lgÜlt gyógvsze-
res folyadekol~ (oldatok - suspen.">iók)''. · • 

E m.egha,ta.roz,áshól önként adódik, hogy ezek az ol
d~J?k, c;:sak ugy lt;l~}l!et.uck n1eg- rendeltetésüknek, ha 
elc_>a!litasnk rendl1:t\"'llh gonclossúggal történik és ha élő 
cs1ra}1:!~t nern t.art~l1nazn~lc Ezeknek a ké:..;zitrnényeknek 
„stcr~l , volta tchat azt Jelenti, hogy bcnuiik scnt kór
okozo u. n .. 1pathogcn'· n1ikroorgauizmusok, sen1 tox:iuok. 
sen1 enzyn1ak, sern pedig a szervezetre néz.vc úrtaln1at-
1an,. de rnég·is élö szervezetek pl. néhánv úrtalrnatlau 
peucszgornha vagy annak SJlÓrúi, ninl'seriek. 

..:\zok. ak_ik ot.1ho11, l;:1horntúrin11111kh:111 óhn;itauak 
ezekncl~ a k~:-:zít1né11yck1u~k clőúllítúsúv1.d !'oglalkozni, 
az cg·ych g:yog·yszcrcs kt'.•szít1nényclnuU 1ncgköYc!clt pon
tos rnunkalatokon 1ncssze túltucuőeu kell íio·\·td11iök a 
111,HUkatllCllCÍ ahszo\nt. tisz;fa;.;ÚgÚra, l'CIHJ.iérc,l'Ol;l fcJhnsz.
n.alt au:.-:1g·ok g'(H\dns tiszta:-;úg(tra, inert ezek clu1u\asz
tasa he!at.l1atatlaI1 Ycszélyekct t'.•s kcllentL·tlens6gcket 
okozhatnak. 

ge~e~}: 11i~~l1~rt'~t~:.~~ 1}~.~; /6~~ J:~'.!1~~:~\~úl~ l>_a;: 11::~:~ :~ ~-'i11!,~~~~ 1\~~~: 
~lll~lc:;e ,11orn1~des es i:g;.-.·;.;zeruhh ko1nn1crs:;r, in.icl:eiók elö
a.llitasahoz eppe11 s:;r,iik:"Pg:es. Tukúlib (·snk kii:g-t'.>szít jiik 
a g·.'-:!~· ":·\~npul_Jac stl'rqcs rlu_h~is 1He(lit'a1ninfln1s 1:ep
lctat' e·. iP,Jl'ZL'ÍCI. cl(\ a resz;l(•il•s 1ro1laln1at. illPUílt'n· 11trd-
nunk kl'11 a kiizkl'lt•líí nag·.'-·nhh kl•zikiio\·yekrP. '-=" ' 

. ..:-\.lúbhiakhau r('szletesL'll foglulkoz.nunk kell tehút 
innHlazokkal a küvetehné.H:-.-·ekkcl. atncl:.·ek sz;ükst'.,gesek 
ahhoz. lH}g·y csir~une1ttcs in:iekl'iú:-; gyúgy:-:1,cres ohlalo
kat a g-;i.:ogy~ze-1:.t.ar lah<;ralóri11n1úhan is clilúl!ít.hassunk. 

.,,, .:\ leg~lso kcn-ctPlinen:.· n 1111111kuhel:1 ·111CfJl'álus:ddsa. 
Erre a ct' lrn e:-;ak olyan he 1 y a\ ka !inas, an1ch· yj lú <ros 
por111entcs ~·-s könnyen tisztítható s a1nely lelietiileg-"'t.ú~ 
vol ,-,u1 111uHl~1~ o\~·~111 hel~-iségtöl, offit·inútól, gőzös, 
poro:-; lalioraturunniul. porílótól. szitú\{1tú\ auH:lvek a 
hclyist'.•f:; \~\·egöjét. hút.orzatút. könnyen s;.c1u1yeZ.hetik. 
Ila a. ter\·1s~o1~yok Yagy- a11:.·ng;i l'St,kiizlik a kü!i)n laho
rat-nr1n111 heal\1f'ú~út. nen1 teszik lehetlíYt'.• úo·,- i"·Pu IllCO"
felellí e célra iiYeg;í'al\al Yeg·yit'iilkP 111ódj,úr~·t>l1~-·keszte'tt 
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ablakrész, vagy olyan kisehh helyiség', a111elyuek túgas 
ablaka por1nentes udvarra nyílik s arnelynek fala vilá
gos yag·:.· fehérre festett, padozata könnyen rnosható kő 
Yagy cement, esetleg linoleu1n. Ebben a helyiségben 
Yag·~r fiilkében rnúst, n1int steril oldatot ne készítsü.nl~. 
felszerelése pedig a kö,~etkezőkhől álljon: 

1. Üveglappal fedett kisebb fiókos asztal az oldatok 
ké$zítésébez és bej:öltéséhez. 

2. Zárt faliszekrény, n1elyben az oldatok elkészíté
séhez használatos auyag·ok és oldatok helyezhetők el. 

3. l\:.isehh szekrény, amelyben a szűrök, ÜYegek, am
pullák, sterilezett auyag·ok, m1111kaköpenyek, ruhák stb. 
ál1janak. 

-!. Kisebb asztal az eset.leges készülékek elhelyezé
sére (betöltő, sterilező, forrasztóláng·. anrpullavágó sth.) 

5. lviosdó folyó,·ízzel, forn1aldeh:rdes kézifertőtle-
nítő, szappan, körömkefe egészíthetik ki felszere1ésiin~ 
ket. 

..:-\zok részére, kik a herenclezés érdekéhen na.gyohh 
anyagi áldozatot hozhatnak. feletnlít;iük, hog·y igen eél
szerii, ha a 2. pont:. alatt en1lített zárt faliszekrényben 
helye.zik el jól zúródó Ü\"cgdugós üvcg·ckhcu a kés1Até:::i~ 
kor t'clhasznúlt Usszes gyógyszereket s azokat a kézi
mér1egeket. szarúkana1akat, kúrtyúkat, an1e1yek az 
anyagoli: lemérésénél sziikségesek s amelyeket előzetc~en 
aethcres szesszel len1ostunk. 

..:\zok részére, akik anyagi sze111pont:okból a feuti kö
vetchnényeknek eleget tcnui ne1n tudnak. cgyszeriihh 
berendezések is rncgfelclnck. Igy igen ajánlható cg;," 
közepes n1t'.•rct.ü, !'iókokkal cllútott asztal. a1nelyuck feJső 
részét kb. 60-íO cnl n1ag·a:-:.súgban iive-g oldalfallal és 
tetiivcl heholtozzuk s elől nyitható ii\·cgajtóval látj1lk 
cl. 1\z asztal tctcjót is il.vcglnppal borítjuk. Tl~.,.-en rnóclon 
eg·y tel;icseH por1ncntes. vilúgos szekrényt nyerünk. 
an1elyet kí,i-11-hcliil könnyen tisztíthat.unk. „::\. tisztitúst 
célszeriicn vége1,het.jiik e1öbh ;}-10(1/0-os yjzes liquor for-
1naldehyd saponnt. oldat.tat, ut.óhh aetheres sze::;szei. 1\. 
zúrt ~zekrény így 11e1ncsak por1nentc~11ek, hanen1 egy
szcrsnliutl ahszolut tisztúuak is n1ondható. 

A steril oldatok oldószerei. 

...!\..z oldó~zert•k közül a leg·foutosabhak a ~teril desz
tillált YÍz. a két!'zer des1Jillúlt steri1ezett YÍz é:- a scsan1-
oln:i, olyan e~etckhen, an1ikor az oldandó nuyng vízben 
ne1n oldható (cauivhor, hig-any~alieylat stb.). 
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JA„ steril desztillált víz ldahban 1núr esak kiYétc1es 
esetekben uycr alka1mazást (pl. Sol. Riug·eri), dc tniu
dig csak a frissen készített desztillatun1 hasznúlhaló 
e célra. Gyk.-ünk atna rendelkezése, hogy a desztil
lúH. Yizet két hétig· elöírt szahályok 1nellett tárolhatink, 
ide szorosan netn votutlkozik, inert ntint isrnerctes, a Ü.1-
rolt desztillált Yízhen a szokásos eltarlús 1ne1lett is el
RZaporoduak a n1ikroorgauizn1usok. E célra tehát csak 
az a desztillált \-íz fog n1egt'elelni. a1nelyet otthon fris
sen és lehetőleg üvegkészülékheu állítottunk elő. (..:\ Lie
big-hütö és lomhik 1nindenkinek rendelkezésére áll ilyen 
lepárolt víz előállításához.) ,:.\.z ilyen 1nódon nyert vizet 
gondosan kimosott 1úgu1entes üvegben fogjuk fel és az 
ü\-eg nyílását steril vattaparnattal zárjuk le felhaszná
lásig. 

~[iutún isn1eretcs, hog:• cg·:.·cs fén1ek vízhe téve, a'lJ 
sterillé teszik (olygodyna111ikus hatús) ig;cu helyesen 
:iúrn11k el, ha a i'clfogott dcsz.t:illúlt vízhen ..i!lla11cl6an kis 
daralika férn eziisth1pot tartunk fenti hatús clórése 
cél;iúlJól. 

.Az ilyPn n1ódou kl>sziilt friss vizet véletuéu:.·üuk 
szerint - 111inde11 slPril olda.tnúl fel lehetne ha.sznúlni, 
ha azt a lúg·111eulcs ÜYeg·hen leg·alúhh 1 /~ órúig· - 11at
riu111 thyosulrat oldúsúuúl legali1hh :! óráig· - tartósan 
forraltuk L·~ így a szénsaYiól és ox,\·gentül n1egtisztítot
tuk. 

l\. g:.-·k. t.úlsúgos ÓY1.dossúg·ból - arni liizon:.-·os kószít
ményekné1 indokoltnak is lúts'l,ik - a leg-tülih anq1ullúba 
zúrt steri1 oldathoz a két:.;zer dc::;ztillúlt sleri1 vizCt hasz
náltat.ja. Ennek 1nngrarár.ata. a következő: ?tiint c1ulí
tettük, a dc::ztilláll ,-íz arúuy\ag riivid - 1-:2 uapi -
gondos eltartús után nagy 111enuyiséghen tartahnaz rnúr 
élö 1nikroorgauiz1nusokat. Ezeket steriler.éssel nerucsak 
el kell pnsztítaui. hane1u helőle e! is kell távolítani, 
ezért szükség·es a n1ú:-<odszori desztillúlús. Ilyen esetben 
a forralúskor elölt 11.1ikroorganizu1usok hullái a desztil
láló forraló lon1hikhan a henne hagyott fJ0-100 ketn. 
,-ízben tDaradnak és a friss deszlillútu1n mentes lesz tő
lük . .:\z volt ugyanis régehheu a véletnóny, hogy 1:1 hak
térinrnkoagulatun1ok reakeióképcs vegyiilctek hotnlúsút 
ol:.·gody11a1nikus úton n1cggyor~íijúk. Ez a t'elfogús 
túlzottnak láiszil\: s a tapasztalat szerint a,z elnyelt gú
zok, elsösorhau az oxygcn é~ széuclioxyd okozhat zaya
rokat. .:\z il:.·en készítinéuynél tehút az a l'ontosahh, hogy 
a levegöhől oldott szénsavat és oxygeut ne 1ar1alrnazzon 
s hog,\· ezt clé.rhessük, gondoskoflnunk kell esaknern tcl
je~eu zúrt üveg dcsztillúló késr.iill•kről, nn1elyuél a ror-
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raló és felfogó 101nhikok zórl egységet képeznek. Erre 
a eélra g·yógyszertúrakhan lcg.iohhau hevált a Sper
gely-féle aqua bisde.stillata készítő apparatus, a1nelynél 
cg~; teljesen zárt edényhen történik a lepúrlás. Isrnétel
ten hang·súlyozznk, hog:'.- vélc1nényünk szerint a i'ent 
készített lepárolt víz, ha azt a leggondosahb le1kiisrne
retcsséggcl készítjük és pH-ja G.2-H.4 között van, injek
ciós célokra 1nea;fele1. (Ellenőrzéshez a ·r,rerck uuiversal 
indikátort a.ián1jnk.) 

A zsíros olajok köziil csak azok alka1tnazhatók, 
an1el:i,,..eknek sayszán1a alacsony (2-nél ne1n több!) és így 
injieiúlva fájdahuat és helyi gyulladást neu1 okoznak. 
E eélra n1il1t ig-en alaeson:i,~ savszún1ú olaj, az Oleum 
Sesarni fiilöttéhh alkaln1as, a1nel:.·uek meg\an 111ég az 
a :ió tulajdonsága is, hog·;i.- csak l'élig szúradó és 1naga
sahh hőfokou sterilezve sen1 hon1lik s avasodús tekin
tetében is igen állandónak hizonyult. Paral'í'inolajat 
ú.ii1h)n1.n ne1n alkalrnaznak, inert belőle igeu lassú a fel
sz1vodas. 

A.z oldószl'rekk0l kapl'~olathan n1eg kell einlékez
niink azokról a i.ryeuge snvoltlatokról is. arnclyek azt 
a 1~L·lt szolg-úl.iák, hog-y fiileg- alkaloidúk sóoldatai vizes 
clda.i]lan ho1nliis nélkiil ho,;szahh ideig vúltozaUanul 
n1arad;ia11ak. il1etve ne csapódjanak ki. Erre a eélra 
111000 va.!;!.':'>- 112000 norinnl só~a,· a leg1negfelelőhh. Ezeket 
az oldatoknt: i~ az elllirat· sze1·int kétsz;er desztil1ált: ste
ril vízzel kr.ll 1nindig t'ri::::sen elkészítenünk. alapoldatul 
norn1al ~ósa,·at használva (1kc1n. 11orrna1 sÖ:.;a,· 1000 
ken1~re kiPgé~zítvr 11 11000; 1ke1n. nor1nal sósaY 2000 kcm
TC kieg·l>.:-·r.ífve u/2000 só~a,· oldatot. ad). 

l\[cg kell en1l6ke7,11fiuk az egyes készíhnénycknél 
h:ntonizáfás eéljilhúl hozzúadott NaC1-ri11 is. l\fiut isn1e
retc:-;, Híj injekciós oldatoknak a szervezetbe bevitele tel
je~ ~terilitásuk Inel\et.t is e..;ak akkor tnoudható a leg-
tühb l'setheu veszé\ytele1n1ek, ha az; in:ii('iúlt oldat. os
n1osis nyornúsa é~ t'agyúsponh~sökkrnóse pgye?ilö a vér
szér11rné\0al. Hogy ezt elérhc..,sük, e célból a vízben -
lep;gyakoribh esetben - NaCl-ct oldunk literenként 8.5 
g-ot. inert a natriu1nchlorid ohlathól 8.5°/o léte~íti a fen
ti hatúst. ~-'z ilyen oldatot isotouiú~ oldutnak hívjuk, 
1níg' a uag,\·ohh osn1osisos 11:.·01nftsút hyertoniúsnak, a 
kisehhet. hypotoniús oldnh1ak. 

Fenti oldószerek n1ellet.t neutralizáló oldatként 
hnsznúl.ink az J/10 n.sósavat a eélhól, hogy az oldott 
anyag' hel'ec·sckenclezésénúl aF. <'gyébként i'ellévö fújdal
n1at esökkentse. Ig,..- hasz11ú1unk :.:c•tnlegesítésrc vizes 
,oldatban ('~ekél~: n1cnn~-iségü n/10 sósavat a „Pearson-
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o!d,at_ok"-nál az erősen lúgos natr. arseuicicun1 se1nlege
s1tesere. \Tagy· a Sol. pnen1nosolYenseknél az olajsavat 
a bazikus atninok megkötésére. ' 

A steril oldatok befogadására és eltartására alkalmas 
üvegek és a111pullák. 

Chen1iailag az iiYeg alkalifém, alkaliföldfém és fé1n-
9x:y(~Ol~n~k ~iliciu1n~lioxyddal képezett vegyülete. Elö
all,1tasa1~al fontos te°:yezö, hogy a siliciu1noxyd Ieg
aJabh ket oxydot ol.d.ion: eg~t alkalioxydot és egy cal
c1umox:rdot. ~;\.z e celra használt siliciu1n dioxydot (an
h:rdr~15-"oY~.sa\-, Yagy kYarchon1ok) 111agas hőfokon ol
vasz.t;1ak o~sze calc. carbouattal, 1nagnes. carbona.ttal, 
esetleg kal1un1 vag:1 11atriu1n c:arhonattal avao·v nat-
rium sulfattal (•s E'Zl>nuel. ' "'· 
• .t~ calcinmt.artc:!lorn ,a szilárdság növelését segíti elő 
C:~ Ytzben. keYcsbbc oldodik, inig a sok a.lkalisilicatot é-8 
~ol~g kahurnot .. tartahnaz;ó üvegeket a víz jobban oldja 
cs igy a heunuk eltartott ,-íz lúrro:-: veo·vhatú."t n111tat 
9nkón,t é~·t.hető, .h~g-y ~1~ i!~·en ii\·t:g·et a 171'ghatú·s~k irúut 
rg·en erzL•ken~: 1n,1eke1os. oldatok eliartúsúra hasznúlni 
ne:J?-1 lel,iet. Fole&' alkalo1clúk sói (atropin, cocain, 1nor-
11h1n kensaYas, IlletYL' sósa.Yas sói) bo1nlauak el ilven 
l"Znbaddú v{tló lúggal 11~1g·yohb 1nértékhen s io-,· ·1z Cre
detileg· kristúlytiszta o!d~1thól szaharl alkc:~Üi(Ío-{búzis 
hasad le, a1!1ely-; rniutúu Yízhen rosszul oldódik - ab
ban csapndekot kctH?Z. 

~.\ közönséges ii\·el?;eknek ez a snjútsúga ereclrné
n~·ez,te azt, hog·~· a :-:ter_Ii oldatok céljaira olynu ÜYegeket 
kcsz1tcttek. arnclyek Y1z.es oldatbau 11ctn oldócl11·1.k illet
Ye alkúliúkat uen1 adnak le . .:\z i!Yen iivcn·ek: {;lő'rlllílá
súnúl az iiYCg anyagúho7, l'ölclfó1i1et. és"' l'éruoxvclot 
kever1~ek, a111iko1: ~l n:-.·pr\ iivpg YÍzhcu oldódó képesSégét 
nag·yr·eszt clYesz1h. 1-fa pedicr az Üyeo- anva1rút úwy vú
laszt-:iák rneg, hogy az alkalisilieatok 1i1el'lett l~{riutn 
silicoboratból, alnn~iniu1nhú! és zincox:.·clhól úlljo~. úgy 
egy nehezen olvado, de Yízhen csaknern teljesen oldha
tatlan lúg-111eutcs ÜYegcf: nvernek. Ezckh()j kú . ...:.;dtik ::t 

steril in.ieks·iók l'élinira szoigitló anipullúkat. · 
„ I~.yen .1t~.g·1!~e11te.-;uek 11101Hlhatók a forg·nlon1ha11 JC

:·o zolds;.1nu uve~rek. t~Yúhhú. az a1npullúk készítésére 
telha:-;z1_1alt: „.yena1". „_Or1011 és „Er:.ron" üvegek .. :-\ jenai 
an~1n1llak tel.1c~eu sz11Itt;lenek ús i'elis1nerhÜt6k arról a 

.hcegetett barnas .Yo11alrol. urnPI:-.· hosszukban lPrut. 
Ezeket rna 1nar ('sakuern te]'jc."icll pótoljúk n. n1•1c„\"tl~ 

„1Brgou" és „Orion'' arnpullúk. ' · ' ~ ''''" ~ · 
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},„z iujekeiós oldatok bel'ogatlúsúra szolgúló üveg 
lúgrnentesítését, illetve lúgosságra ...-aló Yizsgálatát 
:;rJ-~k. az „Aciua hisdestillata stcrilis" fejezetben írja 
elő, de a phenolphtalein helyett a rnethyl,-örös indiká
tor használatát ajánljuk. Igen érzékeny vizsgálat lú-. 
g·osság-ra a német g;rk. ú. n. narcotinun1 hvdrochlori~ 
cumos vizsgálata. · 

l\z ampullák. leforrasztva jönnek forgalomba s 
olyan iuaga.S hőfokon készülnek és záratnak le, hogy 
belső felületük teljesen sterilnek n1ondható. lgy feluyi
tásuk után az oldatokkal azonnal 1uegtölthetúI;: s utóbb 
sterilezhetők. · 

A steril üvegek lezárása történhet heköszörült üveg
dugóYal esetleg teljesen ép parafaclug·óval, an1elyet 
előbb lOOc -on úra1111ó gőzzel 1h órún út sterileztünk és 
alá cernt yag·~- hólyag·paJlírt tettünk yagy a For1nnlae 
norn1ales~hen eHiírt g-u1111nikupakkal. T,.,ekötésre gyk.-iinl;: 
közfiuséges fonalat használ s az oldatok sterilczése után 
közYctlenül előbh steril Ynttarétcggel. s Yégül ugyan
csak steril Yékony perga1uenpapírossal köt.teli le. 

_..\z ü\·eg arnpullúk lezárása köz...-etlenül 111egtölté
siik utún történik lerorraszlússa1, a1ncl;\·ct az a1npulla 
sterilezésc követ. 

..:-\ szahvún:.·os yény1nintúk steril oldatai közül azok, 
amelyek nern an11H1llákhau jönnek forgalou1ba, ú. u. 
gu1nmisavkúYal vannak lezúrva. Ezek YÖrös kaut
schuk gu1nn1ibó1 készült igen rugahnas anyagok, amely 
az iiYeg nyakúra rúhúzva arTa szorosan razúruluak s 
az ÜYeghen ló...-ö oldatot. lég1ncntcsen elzúr.iúk. E gu1n
rnisa1lkákat. felhasználásuk előtt t'orditsnk ki s aetheres 
sze:;szel kí,-ül-belül gondosan tisztítsuk 1ncg. I~ekötO~ 
sük zsi.ueggel történik (pczsgököté!'sel), rnajd a gun1n1i
sapkára ,~ékony pcrgarncntpapírt teszünk, au1clyet az 
iiYeg uyaka alatt szintén zsineggel kötünk le és így 
sterilcziink". Ez a kétszeres leki)tés hiztositjn. a palack 
tökéletes c1zúrású f; és megakadályozza a kupa1t ledo
bását és t'clTepeclését a sterilezés alatt. fellépő uyo1nás
sal szemheu. J-\z oldat felhasználásakor csak a pcrga-
111entvapírt kell cltúvolítani s a gTnnrnisapkát a steril 
injekciós tiível át.szúrva a steril oldathól tetszés sze
rinti n1e11nyiséget fel lehet szíYatni. ... l... gummisapkát 
használat e.lőtt aetheres !;Zesszel Yag~- Sol. jodi sp.-val 
le kell törölni. hogy a tíi sterilen hatoljon út. rajta. IIa 
a tüt visszahúzzuk, a szúrús helyén a rugalmas gummi 
istnét légmentesen zárul és íg:.- az iivegheu lcYÖ oldat 
inindig steril marad. ICiilöuösen ,.pro a1nbulant.ia" hasz
nálatnál előnyös ez. 
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Itt: enilítjiik 1ueg, hogy úgy a tenfi üuegeknél, n1i11f. 

az anlpullák betöltésénél fi-uyel,jiink arra, hogy elegendo 

l.égtér (kb. l!J-11.i) 1na.radjou, hogy oz oldal· sterilezéshor 

a kitáguló folyadék, illet-ve ftőzének feszítőereje szét 

ne ·vesse az üt•e11et ·va.gy a.nzpullát. 
Az oldotok sl-e.rilezésénél általában mindig kb. 10 

0/o-kal többet készítünk az előírtnál, szá1nítva a sziírésnél 

előállott veszteségre és a pravarz tü légtelenítésére el

használt oldatra. 
Az oldandó hatóanyagok lemérése mindig· súlyra, 

az oldószer kiegészítése pedig köbcentiruéterre törté

nik (súlY-térfogat). Leghelyesebb az oldást pontosan 
1/10 kc1u.:re kalibrált lúgmentes ·üvegből készült bekö

szörült duO"ójú mé-röhcngerben elvégezni. .c\z oldatokat 

- hacsak '''lehetséges - .szoba.hőfokon oldjuk, n1~legeu 

csak akkor, ha ez clkeriilhe.tetleu (i)l. calc. g1ycou1cu1n). 

A letnérésre használt rnérleg·et, kanalat, kúrtyát stb. 

aetherrcl 1nossu.k le előzőleg-, a sterilezett (kifőz~t.t) 

méröhetit"ert pedi{)" öblil:siik át többízhcn forró :-:tcrtle

desztillúllvízzel. :Ezeket az e.sz.közöket esak injekciók 

készítéséhez használjuk! 
_4z oldatok szíirésc igen nag·y gondossú.got igényel 

és az in.iekeiós készítn1ények előállítúsúnak cg·yik legt'on

tosahb prohlé111[l'ja . .r.\.z oldatoknak abs7,olút tisitúknak, 

üledék- és szálnicutesuek kell lenniök. Ezért a sziírl•st 

a következőleg végezzük: \Tizes oldatok készítésénél az 

üvegtölcsért a szüröauyagg·al {papír, vatta, g·nze, vú

szon stb.) eg;\~üt.t forró desztillált vízzel mossuk út, úgy

szintén az oldat l'elt'ogúsúru szitut üveget is (arnvnllát 

ne1n. inert ez('k a g·yk. kívú11súga szerint tisztítva és 

leforras7J.Ya szcrzendők be!) {~s 100"-on ruiudcuikel tö

ké.1etcscn kis?,{n·ít.iuk (ez kh. 1/'1 órai szúrítússal s7,úrító

szekréuybcu történik). 1\z így kiszúradt 1.\.:.; cg;-.'szers

n1iut steril cs?,klizökkel YÓg-ezzük a szürést olymódon, 

hog;-.- a ll.'s7,Ürt oldalot rnindaddig öntsük Yissza a szü

rő1:e és isrnútellL'll szür.iiik, udg nz tökl•lctesen szúhnen

tes les7„ azaz. úlnézclébcn lcbeg·ő an;-.·agokat l•s s7.ÜrÖ

sr.úlakat llt'Ill tart11lrnar.. Ola.io . ...;, sus11ensiókat (111. Susp. 

lrydrargyri salieyliei) dürzsöl;iiik út kin1osott, ruegszú

rított sürli y;'1sz11on. \rizes oldatok szüréséro _lcgalkal

rnasahh a S1·hlcit•her-Sehiill-fl•lc „57;)" :iclzséü ú. 11. ke

ményített sziirő1Ht11ír. „\z ol;1jos olc\n lokat pl. ol. can1-

pho!'al.-ot enyhl•n 111eg·111clegít,·c. a l'e11ti tnór1on kezelt 

lHtpírosnn szürjiik teljesen szárar. cclén-;-..~bc. 

Űg·y1.•\jünk nrrn. hogy a szürők túlnag-;-.·nk ne 1eg·yc

nek. 1ncrt PZ psetben ip:en sok oldatot :-:zí,·nnk fel é~ n 

halóatryag·hól is többel a<lsorhcúlnnk. ;\ kinyitcitJ. szürő 
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{~t~~éröje 110 ken:. 1'0I;-.:adék1ne1~nyi~égig 10 cin„ ezen 

f~lnl 1100 kc1.n. folyadckIDenuy1seg1g 20 cm.lehet álta

laban. ~A... Yattaszürést. a papíros mellett mellőzhetjük, 

inert tapasz~?-lat szer1ut sok oldatot tart vissza. 

.. .:\. tnegsz~rt oldatot vagy snspensiót. azonnal tölt
suk nvegbe, illetve ampullákba. 

Az üvegek betöltésére legalka1111asabb kcu1-re be

os~~ot~ ~sap.os. bü~·~ttá~. haszn{~~ui, míg .k.isebb anlJJullák 

betolt.csere inJelsc1os fecskcndot haszua1Junk. :illindenik 

esetben iigyel.iiink arra, hogy az oldatból últalában 10 

%-kal többet töltsünk be (pl. 1 kcm. rendelésnél 1.1 kc

;n.-t). ~A... szab,-áx1J·os vénymintákbau pontosan elő yan 

irva .. ez a. 10°/o~os többlet. Ez vonatkozik a gnrnmikupa

kos 11\·eg·ekre 1s, mert az orvos ezeket az in iekciókat is 
1-2 k(:rn.-ké-ut adja. · 

.:\. .betöltött iivegcket a n1ár fentemlített rnódon 

gu.rnnu::;a.1~kú,·al lezfirjuk, )l!etve az .an111nllá1t legvégét 

lelorrasztJuk levcgovel bosegcsen tnvlált Bunscn-é 0·őn 

ú. n. t'úvólúug·g·al (vig·yúzzuuk, hogy az arnpullú~ott 

old~lt~t ~L ,lúng ue, érje!) .. .::\ l'orraszlús pillaualok alatt 

n~cg-to1:~cn1k . ..'-\z 1g:,~ lczart: oldatokat sterilet~zük lcg-

~'.clszeruhheu lefedett gőzl'azékban (l. Iurusa-de<~octa fe

Jezetcl). ~.\z arupullúknak a f;tcrilez;Öheu való e1helvezé~ 

séro. eúlszerü eg~~ útlugg·atott alunüuiuu1lapot kÓszít

tctu1, aniclynek nyele és B lúha Ya11 (íg·y kcYés törik. 

cl) .. ..:\„ l'itcri!ezést últalúhau 100 fokon áran1ló vízo·özhen 

vé~·czzük 11'1 órúu át s lta lehetsógcs, :!-! órai időközhen 

rncg·. er;yszcr 1neg-is111étcl;jiik azt, 111crt bizonyos s11órús 

haktcruunok Yagy esak 10;) fok felett pusztulnak el, 

Ya~·;-.· szakaszosan 2-1 órni időközükbeu. ha a SDórák 

111ar vegctatí,- alakot vetlek fel (t'rakc:iouúlt slcrili
zúció) vusztíthatók cl. 

„:\. sterilezés alatt 1ncgrcpcdt vag·y hibúsan lefor

rasztott au11>ullúkat 11en1 hasznúlhatjuk. Ez szuhad

szcnunel le.gtiihhsr.ör ncn1 úllapitható meg s ezért a o·,vk. 

,,An1pullae ste1·iles l'lnidis 1nedi1:aniinihus repletac"
0 

fe

j9z(~t: 0· h~·kczclése szerint 111cgviz."gitl tatja fl:l0.000 hig·í

tasn lorro met:hylcnkék olda.tlal. _:\ vízsgúlat n1agyarú

zat-a az, hog;.~ az <1Jupu11.ikban kihülés küzbcn keletkező 

11eg-at ív nyo1nús beszívja a sérült hcl;1cu a Inefh:rleukék 

oldatot s ezt könnyen, színéről 111eg· lehet állapítnui. 

„\z ü\-cg-ekho zúrt, gu1n1nisapkúYal ellútotL oldat-ok 

"értet.Icu voltáról útnézetbcn szabad szenlllH„"l könnvt..'11 

111eg-g·:'-·őz6dhet-iiuk: clc az ÜYegen 11c111 is igcu kcletkCzik 

szabad sz.enunel uern észrevehető réRz. 
~~\ hihú.tlau - n1ost rnúr sterilezett - készít-1néuvekct 

1neg·jelU!jük - sig-núl.ink -. E eélhól 1niudeu Cgycs 
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üvegre vagy an1pt11ára tartalmút feljegyezzük, legcél
szerűbben kisalakú papír sig·uaturán. ~:\.z an1pullá1:nt 
papírdobozba té,~e lezárjuk. ~:\. doboz címltéjén feltünte
tendő egy atnpnl1úhan foglalt oldat íl/o-os mennyisége 
és köbcentimét0rének szán1a. 

A szabYúnyos véu:rminták elkészítését könnyebb 
át.tekintés Yég-ett 100 kcrn. oldalra, illetve 100 drb. 1 
kcm.-es arnpullúkra dolgoztuk út. 

174. Solutio arsenicnlis "Pearson" pro inj. 
(1°/o) in vitr. 

R.p. Natrii arsenicici 
centir1ranuna.fa deccn1. (rt 0.10) 
Solve in aquae hisdestillntae 
r1ra1nn1atn quiuque (!/ {i.{)j 
.:\cidi hydrochloriei n/10 qu. s. uL fiat solutio 

neu lra1is del 11 a.dde: 
Natrii chlorati 
cenf'ir11·a.H1111a.ta sepleni (!.! 0.07) 
Cocaini novi hydrochloriei 
cenlinranunala ·viginti (g 0.20) 
Acitli bydrocblorici n/1000 ad cm. cub. decem (10) 
Filtra, D. in vitro e. pileolo teeto"') 
Sterilisetur. 
S. Solutio steril. Pearson 1°/u. Befecskendezésre. 

.:\.z orvos kezébe. 
3

) V:i résszel nag}"Obb ürtartalmú üvegbe tölteni. 
a g·urumisapkút rúhúzui, majd lekötni s úg:; 
sterilizálni. 

J{észítése: I\::ristúlyos Natriun1 arsenicicu1n (Na::
HAs0.1+711::0) 1 g-ját. oldjuk 50 g aqua bisdestiJlatábau 
s a tökéletes oldódás utúu az oldatot neutralizál;iuk BO 
kcm. n/10 sósavva1. ... :\..z oldathoz 0.70 g uatrium chlora
iumot, 2 g· cocaí11nn1 novu1n hydrochlorieun1ot adva, a 
töké.letes feloldódás utún az oldatot kiegészítjük 100 
kcn1.-rc it/1000 sósavYal és pavíroson szúlrnentességig· 
sziir;iiik (a készít1ué11y szobahől'okon tökéletesen old
ható). 

i't teljesen tiszt.a szürt oldatot 1negfelelő nagyságú, 
kb. 15cm. űrtartalmú üvegekbe öntjük, úgy hogy min
denik üveghen 10 ke1n.oldat leg·yen, 1uaj<l gununisap
kÚ"\"'al zárjuk le az üvegeket és sterilezzük 100~ -011 
áramló "-ízgőzheu 20 percig (ez a sterilezési mód sava-
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uyú közegben 1nég az alkaloidáltnúl se1n idéz elö hon1-
lást és a n1eg·felelő sterilitást hiztosítja). 

... 4. készítés 1nagyaráza.la: 1\. natrium arsenicicum 
áttetsző fehérszínü kristályos só (Na;!H.:\s0.1+7H~O), 
inol. súlya 312, öt yegyértékü arscu só, a1nely vízben 
lúgos kén1ha:tással oldódik. 100 g-ja 1negfelel 31.7 g 
As~O:i-nak. Isn1eretes 1nint anhydro só is natrium arse
nicicun1 siec. néYeu (Na;!I-l.t\.s0.1, 11101. súlya 186), amely 
előbhivel sze111hen ne.ni kristályos anyag, hanem fehér
színü por. Ezért gondosan ügyeljünlt arra. hog;,.,. a két
féle készíttnényt össze ne tévesszük, inert - tnint lát
ható - az anhydro só közelítőleg kétszerte erősebb, 
1niul a kristúl~·os. :\. kristályos sót igen jól záródó 
ÜYeghell tartsuk, n1eri ki.iu11yen dilahálódik .... ..\.. konyha
só az oldatot isotouiás ohlatl:ú teszi, Iníg· a cocai11u1n 
11oyu.n1 hydrot~hlorieuu1 érzéstelenítő hatást fejt ki. 

Nern azono~ a natr. arseuicosun1-111al (Na.._~sO~). 
ainelyet a Sol. arseni Fo\vleri tartalrnnz. Ez B vegyér
tókií ar;.;en11ek a sója. 

1'11la.ido11sár1a: Szint.eleB. ti~zta át.látszó oldat, a111ely 
sterilPn elzúr,·a hosszabb ideig eltart.ható v[dtozás 
uélkü l. 

J(is.zolaáltatásn (cxpedició): Lúgruentes zöld üveg
ben. 

Gyúuyhatá.sa: ~:\..z arscn fokozza az egész anyagcse
rét, a vérképzést és a csontképzé:.;t. ;\. szervezet a táplá
lékot jobban 1tihasználja s ebből kifolyólag a súlygya
ra11odús, főként a zsírlerakódás nagyon kifejezett lesz . 
...'.'\;.r, arscu tehát értékes általános roboráló szer. 

1-Iasznúl;iák tnég 1nalúria. serofulosis, ly1nvhogra-
11ulo1natosis. ehorca és neuralgia ellen is. Né1nely bőr
betegségben, vl. psoriasisnúl esakuem specificum (nagy 
adagban): 

...'.'\.z arsent heteken út tartó, fokozatosan eu1elkedö 
adagolásban célszerií a1ka11nazui. ~..\.. kúra végén szokú
·sos csökkenő adagolásnak ncn1 sok értelme van. 

~.\ szervezet.hen ku1uulálódik, lassan ürül ki, nagyon 
elhúzódó adagolása chrouikus n1érgezést okozhat. 

A Pearson oldat 5 vegyértékű arsent tartalmaz, 
a1nely gyengébben hat, mint a 3 vegyértékií arsen. 
Ezért helyes a régebbi hígabb Pearson olda.toktól elté-
1·ően az F. N. által is felvett 1 és 2°/o-os oldatban hasz
nálni. 1\.z oldatban levö cocainum novum lehetővé teszi 
n sósffv-val és uatrium chlora.t.ummal izotonizúlt oldat 
fájdalomn1entes Subcutan alkal1na.zását. (Eredetileg a 
Pearson oldat cocaint tartalmazott.) 
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175. Solutio arsenicalis „Pearson" pro inj. 
(2°/o) in vitr. 

R.p. Natrii arsenieici 
centigra:n1n1rrfa. 'VifJinti (g 0.20) 
Solve iu aquae bisdestill. 
e gran1.Jnatibus quinque (g 5.0) 
Aci<li hydrochlorici n/10 qu. s. ut f. solutio 

ncutralis dein adde: 
Natrii chlorati 
centirrrnnnna:/'a sex (g 0.06) 
Cocaiui novi hydrochlorici ( g 0.20) 
Acidi h''drochlorici n/1000 ad cm. cuh. decem (10) 
Filtra. D. iu vitro e. pileolo tecto.-) 
Sterilisetnr. 
S. 2°/o.Solutio steril. Pearson. Befecskendezésre·. 

.r\.z orYos kezébe. 
') Lásd: 174 sz. receptet. 

l(észifésr: Kristályos natriun1 arsenicicun1 (Na~
lI~.\.sO.i-i-711~0) 2 g-jút oldjuk 50 g aqua bisdestilla.túban 
s a tökéletes oldódás után az oldatot ncntralizáljulr GO 
kcm. TIJlO sósavval. .:\z oldathoz 0.(i0 g- natriuru chlora
tumot, 2 g cocailnnu novu1n hydrochloricu1not adva, a 
tökéletes feloldódás utún az oldatot kiegészítjük 100 
kcm.-re 1111000 sósa,-,·al és papíroson száln1cntességig 
szürjük. 

A teljesen tiszta szürt oldatot n1cg-fclclö nagyság·ú, 
kb. 15 kcnL iirtartah11ú üvcg-ekhe öntjük úg-y, hogy n1iu
de-nik, Ü\-cghcn 10 kJ·n1. oldat: legyen. n1ajd g·umtnisap
kával zúr.iuk le az ÜYcgckct és stcrilezzük 100 fokon, 
áran1ló vízg·i)zbcn 20 pCl'C'ig'. 

.._~1 készítl>s 111ar1.11arázafa: .f\ készítn1éu~· szohahő-
fokon Uikélete:'lell oldható. 1.\ konyhasó az oldatot iso
toniús oldattú teszi. lllÍg a eocainu111 no,·n1n hydroC'hlo
ricun1 érzl>stelenítö hntúst fejt ki, a1nclyuck n1c11uyi
Rége a F. N. elöirathól véletlenül kiinaradt. 

Tu.la:idonscí{fai: Színtelen. tiszta átlútszó oldat, 
amely stP-J'ileu elzárva hosszabb ideig• eltartható válto
zás nélkül. 

J(iszolr1ál.fatása (exprdíció): Lúgn1cntcs zöld üveg
ben. 

(-Í)JÓf!.1J/1alásáf: 1úsd a 174 sz. készítménynél. 

* 176. Solutio at.ropini (0.05°/o) e. papaverino 
(4°/o) pro inj. in an1p. 

R.p . ..:-\t-ropiui sul furici 
1nillir1ra111nur. senlis (g o.ono5) 
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Papaverini hy<lrochlorici 
111.i lligra.nnnata. qua.draftinta quattuor ( g 0.01JJ 
SolYe in aeid. hydrochloric. 1112000. 
ad. cn1. cub. 1.1 
D. in ampul1. Sterilisetur. 
S. Solutio steril. ..,:\.tropini 0.05% e. papaverino 

4°/o, Befecskendezésre. ~'1.z orvos kezébe. 
[{és.zítése: ~;\.tropinurn su1furicum 0.05 g-ját kb. 80' 

kc.IT!. n/2000 sósavb~u oldj11k, n1ajd hozzáadunk Papa
ver1nutn by<lrochlor1cun1ot 4.40 g-ot és elzárt lombikban 
kb, .. 4G 0 -on yízfiirdőn feloldjuk. Az oldatot szobahőfokra 
hntJnk le es hozzá utólag annyi n/2000 sósaYat adunk 
hopy az_ oh~a~ tér~?iJ;~ta 110 kcm. lbgyen és papíroso~ 
:::.zahneutesseg1g szurJnk. J:\ teljesen tiszta szürt oldatot. 
an1pullákba töltjük olytnódon, hog:.- 1niuden ampul1á
han 1.1 kc1n. oldat legyen ..... ;\.z a1npullúkat gondosan le
forr~sztya sterilezziik 100° -on áran1ló Yízo-özben 20 
percig. "" 
, ,1'ul,a.ido11s<ir1ai: Gyengén zöldes úrnyalatú, tiszta 
at1atszo pldat, an1ely sterilen elzúrva hosszabb ideig 
eltarthato változús uélkiil. 

J(iszolttálfrrtdso (expedíció): 1 kc1n.-es a111pul1ákba11. 
. C+.1Jóf1.~ha.lása:. Igen hatásos görcsoldószer (spa...':imo

l~-t1k111u cs vaspdtlatator). ..:-\z atropin és papaverin ha
tasa synergebknsan fokozódik s ezzel a sítna. izmok 
tnüködése alatt. úlló szer,~ck. görcsét, subcutau alkal
m~zva g}-orsn,n (i:>-; hi,ztosan megszünteti s ugyanakkor 
csokkeoil a veruyo1nast is. 

Kiilöufiseu a g·yo1nor-hélhuzan1 görcsös állapotai
ná1, epekőkólikúnúl, iuenstruúeiós inéhgörcsöknél hatá
sos . ..:-\.slhma elleu vrophylaktikusan használják. 

* 177. Solutio Calcii chlorati pro inj. intravenosa 
(lO'/") in amp. 

Rp. Solu1:ioI1is C'alcii chlorati 10°/o c1n. cuh. 
dccc,ni et sentis (fi 10.5) 
D. in a1np. Sterilisetur. 
S. Solutio steril. Calcii chlorati 10°/o. Intravénás 

hefeC'skendczésre. Az orvos kezébe. 
Kés.:~ífése: Caleiun1 ehlorn.tun1 crystnllisat-nn1 (Cn

Cl~+fft-I~O) 10 g-jút oldjuk annyi aqna bisdestillatúbau, 
hogy az oldat 10;) kent. leg·vcn . .r\. tökóletes feloldódás 
utún ar. oldatot vnpíroson :..;zálmeutesség·ig- szürjiik és 
a tiszta szürt. oldatot. a1npullúkba iöltjiik olyan n1ódou, 
hogy niindeu a1upullúhan 10.:l kc111. oldat leg·yen. 
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... \z a1npullúkat gondosan leforrasztva sterile1...zük 
100c-kou áramló YÍzgőzben 1 1~ órúig s ezt 24 órús időköz
'beu még egy ízben mcgis1nétcljük. 

Tula}donsá.gcti: Szíutelcu, tiszta átlátszó oldat; igen 
fontos, hogy a felhasznált Calc. chloratu1n cr:rst. che
n1iailag a legtisztább legyen. Eg·yes előiratok szerint 
célszeríi a Calc. chloridot 0.85% konyhasó oldatban ol
dani, an1ely által az oldat injieiálása kevésbé fájdal
mas (?). A sterilezett oldat állandó és an1pullába zárva 
hosszabb ideig eltartbató. 

J{iszol_qá.ltatásn ( e;'tpedíció): 10 kcm.-es a1npul1úkban. 
G,11óoyha.fdsa: .l\„ calcinm vegyületek használata sok

oldalú. Egyrészt fokozzák a vér alvadását, tnásrészt 
csökkentik a vérerek átjú.rhatósúgát s ezzel csökkentik 
az exsndációt, a gyulladásos folyarnatokat. .A„hol eré
lyes és g)'ors calcium hatásra van szükség·, a calcium 
chloridot alkaln1azzák intravénásan (exsudatio, vérzés, 
tcf'auia), ki.ilönösen csalánkiütés (urticaria), seTun1 ex

·anthema és szénalúz ellen. Iuf.ra.Yénús injckciókban 
·vérzések, asthn1arohamok gyors megszüntetésére is al
kaln1as. Suhcutau vag·y intra1nnscularisan adni ne1n 
szahad, inert szöyetelhalást (necrosist.) okoz(!). ..::\ Yé
núha is ÓYatosan, lassan kell beadni. 

* 178. Solut.io calcii glueonini pro inj. intran1uscularis 
(10°/o) in an1p. 

Rp. Solutionis calcii gh1·.:onici 10°/1> cin. cnb. 
d<'ce111. et scnlis (g 10.:"i) 
D. i11 a111p. Si.crilisetur. 
S. Solutio stcri1. Calcii glueouici 10'7'é, I11tra

n1uscularis vagy intraYénás befecskendezés
re . .:\z orvos kezébe. 

J{észífése: Calciurn gluconicun1 10 g-jút oldjuk kh. 
·so kc1n. aqna hisdestillatúban 75-80° -011 vízfürdőn. ~.\z 
oldatot szohahőfokra lehűt.Ye a.qua hisdestillatúYal 105 
kern.-re egészítjük ki. _.\z oldatot vapíroson száhuentes
ség·ig· szíirjük és a tiszta sziirt oldatot an1pullákba tölt
jük olyan módon, hog;,.· nlluclen ampullában 10.:1 kcm. 
oldat legyen. 

~t\..z ampullákat gondosan leforrasztva sterilc7.ziik 
lOOc -kon úran1ló vízgőzben 1 1~ óráig s ezt 24 órús idököz
hen 111ég· cg·yízhcn 1negis1nétcljük. 

Tul.ajdo·nsúga'i: Színtelen, tiszta útlútszó oldat. ~!\. 
ealciu1n gluconicunt hideg vízben nehezen oldóclik, cél
szerű az ol<lúst 75-80~-ou vízfürdőn végezni. Egyes elő-
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iratok szerint acidu1n beuzoicun1ot vagy acidun1 bori-· 
cun1ot adnak hozzá, ar.nely által Yízben Yaló oldható-· 
súga nő. 

J(iszolaálfahísa. (expedíció): 10 kcni.~cs ampullákban. 
Gyógyhatása: Ugyanaz, mint a 177 sz. készí.t1néuy

nek, de ·infrauzusculárisan is al.kalnia.zható uekrozis ve
szélye nélkül, különösen gyermekeknél és nőknél, ahol 
nehezeii kapunk 1negfelelő vénát. 

* 179. Solutio camph. in. ol. pro inj. 
(20'/n) in amp. 

Rp. Olci ca1nphorali 20°/o, ín amp. cm. cub. 1.1. 
Sterilisetur. 
D S. 01. ca1nvhor. steril. 20°/o, Befecskendezésre .. 

J\.z orvos kezébe. 
Ilészífése: 20 g keYés aethcrrcl clporít.oi.t carnphort, 

kiizzított és porrúdörzsölt natriun1 sulfat.tal vízmen
!.cssé lett; kb. 80 kent. sesa1nola.ibau old~111k, jénai zúrt 
nyegdugos loruhikban közelítőleg 75-80' -ou vízl'ür<lőu. 
.:\ cau1phor tci·ics oldódúsa utúu az oldatot, szobahő
fokra lehütjük ·és vízrneni.e:_;; sesa1uolajjal 110 kcm.-re 
egészítjük Id.- ..:\.z oldatot. letakart papí.ro:.'isi'~űrőn szál
tneutesség-ig szűrjük és a tiszta szí.irt ol<lritot an1pul
lúkba tölt:jük olyan n1ódon, hogy 1ni11llen arnpullúhau 
1.10 kcm. oldat leg·yeu. 

_.\z arnpullákat gondosan leforrasztva 100~ -on 
árarnló vízgőzben sterilczzük 1/2 órúig s ezt 24 órús idő
közben még kétízbcn rnegismételjük. 

1'ula.jdo1u;;lÍfJai: Halványsárga, tiszta átlátszó folya
dék, amely lég·u1cutescu elzárt nn1pullúba11 igen állandó. 

J(iszolgálf"afása. (expedíció): 1 kc1n.-es a1uvullákbau. 
(Gyk.-ii.uk elöirai.a alapján 5 kcni.-es ar.npullák.bau is 
hivatalos). 

G·yógyhafása: A ca1n11hor a központi idegrendszer 
erélyes izga.tó;ia . .:\z érn1ozató központra gyakorolt iz
g·ató ha.túsa a legkifejezettebb, de izgatja a légzököz
poutot is, azonkívül fokozza a szíYntíiködést is. EZ.ért 
igen értékes analcvtieutn ferlőzőbei.cgségekben, rnér
gezéscknél, tiidőgyulladúsbau. 

I\::ülsöleg rheu111atikus fájclal1nak ellen bedörzsö
lésre lta~zuúljúk, ~~\ bőrön át felszívó<lik, az útjúbau lévő 
idegvégződéseket iz.gat,ia. vérhöséget. okoz. 

Injekeióhan snhcni.au kell adni. I\:issé fájdahnas; 
az olaj lassan szívódik t'el, steril túlyogké1Jződés elő-
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fordul. Intravénásan a zsírembolia veszélye n1iatt ne1n 
tanácsos adni! 

180. Solutio coca1111 novi (29é) e. adrenalino 
pro inj. in a1np. 

Rp. Cocaini no'ri hyclroehlorici 
nd.ltif1rn.1nnlafa. quadrnt1i-n la quaf f uor ( fJ o.n.fJ) 
Solutionis adreualiui 1°1011. 
cenNf!rnnn11ata. qninque ( fJ 0.05) 
Natrii bisulfurosi 
11nillif}rron1nafa, duo (lJ 0.002) 
Solve ín u/2000 acido hyclroehlorico 
cn1. cub. 2.2 
D. in am1J. Sterilisetur. . 
Solntio steril. cocaini novi 2°/o. e. adrenahno. 

Befecskendezésre . .i:\..z orvos kezébe. 
Ilés.zífésc: 2.20 g eocaiunn1 n0Ynn1 hych·oehlorie~1-

rnot. kh. 80 ke1n. n/2000 sósaYban hidegen oldunk, 111nJtl 
a tiszta oldathoz ~.;10 g ln/un-es színtelen adrenalin olda
tot öntünk é::.; yéo·iil 0.10 g 11atriun1 sulfurosnn1ot- adYa 
hozzá, n/2000 sósneovval 110 kcn1.-re egészítjük ki. :\z ol
datot papíroson sziír.iük. szúhnentességig· és a tis~la 
szürt oldalot an1pnllúkba Uflt;iük oly1nódon, hogy n1111-
den an1pnllúhan 2.20 kcn1. oldat legyen. _ . 

/\z a1npu1lúkat gondosan lcforrasztva 100~-on :::.ter1-
lezziik úra1nló vízgőzben 20 percig. 

... 4 készítés nuu111aT<Ízota: .-\1, adrenalin eg·yikc azok
nak a yeo·,·ületCl~nck a111elYek sterilezyc könuyPn 
ho1nlanak. ~\· hornlú.s ~zahacl Szc1111ncl is l'elistnerhetli, 
inert az eredetileg színtelen oldat súrgúsa.u elszinezü~ 
dik, ugya11is a. leyegő (ox:.-·gen) és fény hatúsúrn. oxy
adrenalinuú alakul út. E hon1lúst redul\:ú1ó nuyngok 
-(natr. hydrosulfurosu1n) hii.trúltatjúk, e1.6rt cél::,;zcrü 
ezt csekély n1cunyisl~ghcn az ol{lathoz ndni. 

... q__z oldathan levö coeainu1n uovn1n hydrochlorh.'ntn 
is ér:1.ékcuY vc<rvüict a hűhatúsokra és cltartúsúra l'él
s.zerü igen' híg"'(n.12000) sósaYas oldatot használni. 

lllindezen ÓYintózketlések inellel.t feltétlenül fontos. 
ho(Yv a n/2000 sósav io-en jól kiforralt aqua hisdestilla
tá,~Ú.l készüljön. Sterilczését 100~-ou Yégezzük úratnló 
vizgőzheu 20 pertig és Yégiil. hogy a kész ·a1npullúiott 
oldatokat sötét he1ye11 tart.:;uk cl. 

Tu.lnjdonsát1ai: Színteleu, tiszta út.lútszó oldat. Fény 
hntúsúra sárgul. 

.174 

Iiiszol.rnilfafdsa. (expedíció): 2 kcrn.-es a1npullákbau. 
•CS~tle;; barnaszínű nu1pullúkban, de ez nem feltétlenül 
szuksegcs, Tnert a d~boz a fénytől iuegvádi, de írjuk rá 
-a doho~ra, hog;y „Fenytől óva tartandó". · 
, GHO!J.IJ/ia.tá.•;rr: ---~ eocaiu11111 n0Ynn1 a leo·jobb és leg~ 
artatlauabb_ cocaiut helyettesítő érzéstelenÍtö szer. Ha
tas.~ ?'re.~1~·c~b }Ig~·an, d? .e~zel szen1heu nem n1érgező. 
N;, dl1 ... alhll tJ a crzestelen1tesehez 11e1n használható (gé
g·esze.tbeu). I-Iel.Yi érzéstelenítésre különösen a fogászat
ban e~ ~- sze1neszetben, ritkábban lu1nhalanaesthesishez 
~=~J•k ' 

, I-fatúsát elősegíti és tartósabbá te-Szi az adrenalin 
azalt~l, hC!gy ~z er:eket a syn111atikns érösszehúzó ide
gek .1zgatasa lolytan görcsösen összehúzza s ezáltal a 
coca1nun~. 1.1~Yn1n„ felszíYódúsút tnegakadályozza és egy-
ben a n1uteti ternletet is Yérteleuili. · 

.._q__ natr. hisnlt'it. ;iól stahilizúlja az adrenalint. 

* 181. Solut.io coffeini uatrii henzoici 
(20°/u) pro inj. in antp. 

R.p. Solutiouis eol'l'l'ini I1atrii hcuzoici 20°/o. 
e111. eub .. 1.1 
}!. i .. n nn1p. Sterilisetur. 
S. Solt.1tio steril. eol'l'eiui ualrii hcnzoiei 2on/o. 

.BeteC'skeudezésre. ~\.z orYos kezébe 
.. ll_{.~zílése: 20 g· Col'l'ei11111n nalr. henzoicutn.ot oldunk 

kozc_litol~'g :J:J--!0~-011 Yízfiirdiln kh. 80 kc'.Tll. aqua his
d~still<.~taha,n. .-\r. oldatot szohahől'okra lehütütt- aqua 
ht~tJps\dJa(tt_Yt~l 110 .. ky_~ll.Hl'l' eg·úszít;iiik ki Ű~ TJ3{1Íl'OS0Il 

s~altnen.!.es.~~g·1g: szu1',Jt1k. .-\. inep:szürt oldatot arnpul
lakba toltJuk ug-y .hogy 1nincle11ikhen 1.10 kl•Jn. old·1t 
legyen. · • 

.c\z an1pnllú.knt lerorraszl\·a 100''-ou úrantlú Yízo·őr.
l1en.sterilczzük 1h. órúu út s ezt 2-1 órús időkiizheu ~H~"' 
eg:.-·1zhen 1negis1néh•l.iiik. eo 

, Tula)do1~sáfjai: Színtelen. t.íszta oldat. T..1ég1ueutesen 
zart, an1pullakhau hosszabb ideig vúltozús 11élkiil cltart
h~tto .. .-\z oldatnak feltétleuii\ színtelennek kell lennie, 
sarga~. s;Línezödé,:.:ií oldatot. ue hasznúljnnk. E súrgús 
~ZII1;ezod9s leg·töbhszö1· .a y0Jt'ei11 horulúsától ered. leg-
1nkabh ug~-. hogy a kc~z1tn1éI1yt anunouiús rrözökkcl 
kevert hclyiség·hen szárítottuk. eo 

J(iszolf}állatása (expedicirJ): 1 kern.-es a1n1n1llákhan. 
.G.1Jú11y!taf'dso: .: . .\ corrcin a köz11011ti idegrc11dszert 

gat-Ja, az izmok munkaképessé.gél. t'okozza, a :-.:zív1nűkö-
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dést erősíti, szabályozza, a vérnyo1nást e1neli. Fertőző
betegségek, kiilöuöseu pueumouia kapcsán fenyegető 
;:,zívbénulús 1negakadályozására alkaln1azzúk subcutan.-

182. Solutio hexa1nethylentetran1ini pro inj. 
(40°/o) in amp. 

R1l. Solulionis hexan1ethylentetra1nini 40'1o cm. cub. 
dece1n el: seniis (10.5) 
D. in arup. Sterilisetur. 

Befccskeudezés1·e. Az orvos ltezéhe. 
J(észíf'ése: 40 g I-Iexa1net}1ylentetrunlint hidegen ?1-

dunk ann:r-i aqua bisdestillatában, hog:-; az otdqt ter
fogata 105 keni. leg·yen. 2\.z oldatot papíroson szahnen
tességig szürjii.k és a tis1~ta oldatot 10 kc1u.-es ~un1ltil
lúkha töltjük úg;y, hogy 1níudcnikben 10.;l kc1n. oldat 

""~„A.z atnpullákat leforra~ztya lOOG-011 úr:nnló vízg;Ő?-lew\·cn. 
heu steri1ez1Aik 1 /?. órán át s ezt 24 órás időközben meg 
eg·:i.- ízben 111egis1uéleljük. 

71ula)donsáua1: Színtelen, tiszta oldat. Légn1entcsen 
zúrt a1npullúkba11 hosszabb ideig vúltoz.ás nélkül el-

taTthatú. l{ iszol gáUat dsa (expedíció): 10 kC1n.-cs a1n1l1tl lú kba n. 
[(lfÓ!f,l)/1af<Íso: ..:\ hexan1cthyleutetra1niu g·yógyhatá

súról közelcbhről a 45 sz.· kés11ít1uéuynél eui.lékez.liink 
1ncg. Tntravé11úsan fertőző betcgsCgek, typhus, scaTlat. 
1neuiug·itis, scptikus epeve1Jetékgynlladás sth. ellen 
szoktúk alkalruazni. ndg· húg·:i.·útak desiut'ieieusekéut 
iukáhh ver os adag·ol,iúk. 

183. Solutio Natrii chlorati hyertonica 
pro inj. iutravenosa (lOnfo) in vitro. 

R1i. Natrii chloruti 
grn111111a. unuu1. el' cenliura1n111afa (lllinque (g 1.05) 
Solve in aqnae hisclest illatac 
ad c111. cub. dccc·1n et sc11ds (10.5) 
Filtra. D. iu vitro e. 11ilcolo tccto.s-) 
Sterilisctur. D. S. Solutio uatrii el1lorati hypertonica 10°/o. 
Intravénás befecskendezésre. i:\Z orvos kc7.éhe. 
$) Lásd a 174 sz. receptet. 

J(és.zít-ése: 10.5 g· Natriun1 chl0Tntun1 chenl. purumot 
hidegen oldunk annyi aqua hisdcstillatúban, hog·y az·. 
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18-1. Solutio N::tLi'H nitrnsi .. 
(.Vl/11) in ::nnp. pro ui;y. 

R.p. Solufio11is 11ntrii nitrosi 40/0, 
('J/I. cub. 1.1. 
1). i11 <11pp. StPrilist·lur. 
S. Soln.t10 ~teril. 11air'1"1 11"1(1·r1„.·1· 

1 
,., 4°/u. Bcfccske11-

< ezesrc . ...-\z, or\·os kezl,bc. 
J(c's.zí/(;,~.(': -! n• 11·dr l ·1. . - . 

11yi aqna hisdesfill<~ti'tlJa~~ 1 J:~~~1 ~10.í, hH11c1.g·cn1.!'l~lunk an~'"kt•1n. ll>n·1·en ~\z old' 't 1 :. „' 1 °'. ''.z CJ (. at terfogafa 110 
)
. ' "1' l . ~ , <I 0 - Si",d lllC'J\Íl'<.:S('O'JO" szf .''"]· , 
_oson s -- ;;:c:ni.~cs a1npull:il-l · '''!(":]· ·::; ~. ,lJ,!ll'- pap1-
a111pullúbau 110 1·'.c111 rilrl' 't '1.1. io ·,ltt.;:: ugy, hog:i.· inindeu 

· . '- · a egyen . 
.'\.z an1pu11akat lcforra-.;zt „ ltlo- , hcn sterilPZ''l··

1
1- '!·· 

0
•
1
.: •'t· '\,.tt .-on ararnló vízo·őz-

• .·,o '- - .ina s ez·'>! , ·1"1·· ~ 
cg·y1zhc11 rneg·isn1ételjük. .. -· oras It o ;:ozbeu rnég 

Tula.idonsáqal. Színt l r t . , ruentcsen 
7
,úrt: · .

111
;pulÍ-'tI·le cn.

1 
·1_s_z a1 atlatszó oldat, lég-

uélkül elfarlhatÓ ,\. e 1\. l'HH ;ossza Jh, ideig- vúltozÚ.S 
tct in·en ··10"! „:,1.1 -..~. z l.o clc1tthoz husznalt 1.1atriu1n nitr1·-

,.,., • L;< 'tJ ll' en· JC!l ·arls I- 1 lic1.1 ~1ygroskopos és i~·,~ az ~ 11: .,t~.\ te t"t rnlcrl·t i~ag·~~n1érték-
11v1scg-c viszoHvl<'] n·o. 

1
' ' .. 

11 
d~szt e · o e at /o~os n1eny-

• · ~ • «o :-.,~ ll CSO \ \ell. ' 
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Kiszol-gáltatása ( expedició): 1 kc1n.-es ampullákban. 
G·l}ógyhatása.: A 1titritek értágító és sín1aizon1g(jr

csöt Űldó hatásáról már az 51 sz. készítményné.J iueg
emlékeztünk s mondottuk, hogy leggyorsabban bal az 
au1ylnitrit, utána a nitroglycerin, de hatásuk nem tar
tós. Ezzel szemben a natr. nitrit suhcutan adva búr 
lassabban hat, de a vérnyomást néhány órára csökkenti 
s ezért különösen essenciálic:; hypertonia és arterio
sclerosis kezeléséhez használják, mint görcsoldót. 

185. Solutio Natrii thiosulfurici pro inj. 
(10'/o) in amp. 

Rp. Solutionis natrii thiosulfnrici 1on/o. 
cni. cub. 10.5. 
D. iu a1up. Sterilisetur. 
S. Solutio steril. uatrii thiostll~urici 10(

1
/u. Be

fecskendezésre. ~:\z orvos kezebe. 
J{észítésc: 10 g na.trium thiosulfurieurn chen1. pur.

ot hidegen oldunk anuyi jól kiforralt aqua bisdestilla
táhan, hogy az oldat térfogata 105 kc1n. legyen. J:\z ol
datot papiroson szürjük szúlrnentességig s 10 keru. am
,pullákha töltjük úg;y, hog~~ 1nindenikben~ 10.5 kctn: oh~~t 
legyen; ;;\z, a1~11tnllakat., l~lor;:asztva 100 ;0~1 s.le~;il~zznk 
árau1lo v1zrrozbeu 1/'!. oran at s ezt 2·! oras idokozben 
1nég egyízbe~1 megis1nételjük. 

A készít-és ·11i<1[Jyará.zala: .:\ készítéshez felhasznúlt 
aqua bisdestillatút előziHeg legalább 11/:! ó1·áig tartósan 
forralnunk kell üveglo1nhikban, hogy a szénsavat be
lőle kiűzzük, mert ha szénsav marad az oldatban, úgy 
az a uatriurn thiosulfútból állús közben fi.no1nau elosz
lott ként tesz szabaddú, au1cly az oldatot opálossá teszi. 

1'jtla.jdonsdoai: Színtelen, tiszta útlátszó, ne1n 01la
lizúló, üledékmeut.es oldat. Lég1nent.csen 7.Ú.rt a111pullúk
bau ho:;szabb ideig vúltozús nélkül eltartható. Na.11~ 
fénytől óvandó. 

l{iszoloálta-tása (expedíció): 10 kl'1n.-es aJn11ullúkha11. 
(f.IJÓ!Jlfliatásn: 1\ natriu1n thiosulfalot intraYénúsan 

újabba11 alkahnazzák, egyrészt tnint inércg·telenítőL ar~ 
sen, arsc11ohenzo.J., cyau 111érg·ezé.sekbeu; iuúsrészt hi7,0-
uyos bőrhcteg·sé.g·e.k, urtiearia. széualúz, vruriius, izii
leti bánt.alrnak stb. ellen hasznúl;iúk (a neu1 :;veci l'ieus 
iugertherú pia eszközeihez tartozik). 

178 

186. Solutio Natrii thiosulfurici pro iuj 
(40°/o) in amp. · 

Rp. Solutionis natrii thiosulfurici 40°/c-. 
c111. cub. 10.5. 
D. iu amp. Sterilisetur. 
S. ~olutio ste:-iL nalrii thiosulfurici 40010. Be~ 

fccskeutlezcsre. Az orvos kezébe. 

If.é&'!ilése: 40 g uatr~u~ th~~sulfuricu1n chem. pur.
~~bh1de""l en oldunk ann~-1 :101 kiforralt aqua bisdestilla
a au, IO&"Y az oldat terfogata 105 kc1n. leo·yen A.z ol

_dato~ _pap1~·0~?.n s,zűrjük szál1ncntességig s lb k~~. am
fe~;,~;~~a toltJnk ngy, hogy mindenikben 10.5 kcm. oldat 

b 
~z :~·n1p1~!lákat ,Ie,for~·aszl.Ya 100'"-on úran1ló vízgőz~ 

cn,stc1dezzu~\:: 1h, orau at s ezt 24 órús időközber 'o

egy1zhc11 rneg·1s1ncteljük. 
1 

me"" 
T_1fla)do1_1súl!~ti: Lásd a 18;) sz. készít-rnénvt Í\ 1s!ol nali<,t tasa ( ?xpedíció): 10 kc1n.-cs aln1;nllúkbau 
r!JO!J.l}liafasa: Lasd a 18;) ~z. ké.szítinényt. . 

* 
187. Solutio olei terebinthin·ie in oleo pro inj. 

(20°/o) in an1p. ' 

R.p. Olei terebinthinae 
ccntir1ran1111ata 1'i<Jinti duo (fi 0.22) 
,A.clhylii a1ni.nobci1zoiei 
-~nilliuran1Jnata undcci1n ( q 0.011) 
01. sesa1ni · 
ad !fl'a·n1 n1a unu.Jn el' ccntigr(onnurta clecc11l. 

(g 1.10) 
:i\L f. sol. D. in mnp. Sterilisetur. 
'3. 01. tcrehinthinae 20'1/n, Steril. Befccskende

zesre. Az orYos kezébe. 
Készít~se._: 1.10 g .... J\ct.hyluu1 a1ninobenzoicun1ot kb. 

60. kcrn. 4;)-;JO" -ra vízfürdiiu fcln1elegítet.t Oleum scsa
m1han oldunk. ~.\z o1datot szohahől'okra lehűtve. hozzá
adunk 22 g Olc>111u tcrehiuthiuae rectiricaturnot és végül 
az. oldat.hoz annyi Oleuu1 sesarnit adunk, hog-y térfo
ga,ta 10 kc1n. leg:;e1I. .A.z oldalot letakart vapírosszürőn 
~~ah1}en te;:;~égig szürjük s 1 kcm.-es a1npullúkha tölt
;iuk ug-y, hog-y 111i11deniltben 1.10 kcm. oldat lerryen 

.:\z. an1pullúkat- let'orrasztva 100° -on áraru1Ó. ví~rrőz
bcn sterilezzük 1 1~ órún út s ezt. 24 órús időközben ~1é0" 
egyízben rnegis1uételjük. - "" 
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Tula)donscigai: llalYÚuJ:~úrga, tiszta _útlútszó, ~e!
jesen üledékrn_cnt.cs o_lclat.. Leg;m~.ntcsen zart, an:11utL:-..
ha11 hosszahh ideig· yaltozas nclkul cltarthato . .:\.z olda-
tot óvjuk a fénytől! , 

J{i:".zolqcíltal<Ísa (expedíció): 1 kc111.-es a1upullakhan. 
(;yúfJ,1j!ir1fúsa: ~'1..z ül. terebi.r~~hina~t olajos olclath:.:n 

iutrau1uscnlarisan a ne1n spec1[1kus ingerth~ra11u1 c~.l-
·júhó~l alkalrnazzúk. \Talószinüleg- az _injekció l!elyen 
~1·,·nlladást, fehér.ieszétcsést okoz s ez~lltnl hat (athan
fi·Olja a szervczet~t.). 1-:.ü lö.u~isen. ~hr?n1kus. g·ono:·;·h~:.'1.: 
han és bőrhctcgseg·ekn<:l. le;1t kr .111thrqkt uto1: kcd~ .9~? 
hatást, azaz n1egg·yors1tJa a gyog·yula~L 1\.lkal111a.1;~1~a 

· t'újtlahnas s ennek csöl\keutésére s:;r,<:>lg·al az nethylnnu 
paraaH1iuohcuzoil'u111 1nn1t auaesthetu:u1n. 

* 188. Solutio opii conc. (:?/1/u) pro inj. in atup. 

Rp. Opii conecutrnti 
111ilfiqrr1111111r1{a ci.11i11li d110 (fi 0.0:22) 
So!Yt~ ill 11.:1000 acido lu:dro1:hlorit~o 
ad c111. culJ. 1.1. 
TL in a1np. :Sterili:-ctt1r. 
S. 8olutio :;f Pril. Ollii eoucenl.r. :J}'/o. Bcl'el'skcnde

zésrc .. A.z orvos kezébe. 
Il"és.::íl<;sc: :2.:!0 g' (_)phtrn l'011e011Lratu1nnl: 1df'ehh ,11or

ccllúuu1ozsúrhau g-oudosan eldi.ir'l.-;i)!iink kb. 10 Ketn. 
n/:2000 sú:-:aYYal. a nyert: oldatot külön t'ell'og-Ya a n1nra
dé.k por elkPYerésl•t rnindaclrlig: i:-<ntételjiik, 111íg; az .~nrt
radl·k nú!kiil fp\o\dódot L .:\. oyert 0]1latot vég·i~1 ni:!lH~O 
:.;ó:-:ay\·c:d 110 kl·1n.-re eg·é:-;7,ítjiik: ki. 1\.z oldat Tazo~ata
sútól Ú\·akod.iuuk, Inert. cril:-; t'.•:-: tartós hah keletkezik. 

.:-\z. oldatot JHlllÍro:;szíir611 ~zúl1ncutcsség'ig: szürj!ik 
s 1 kl·tu.-e:-> urnpullúkbo tült.iük úgy, hog·~- iu111degy1k-
heu 1.10 kt·1n. oldal leg·ycu. . . .. 

.:-\i a n11 >u llú ka f l.c r orraszt,·a' 100 · -on s tcrilezzük 
úra111ló YÍ'l,giízlien :!O 11ereig'. 

7' 11 lo,ido11sá !Jrl i: B::1rnú:-:-yiiröss7,í n ü. tiszta út 1{1 ts~ó 
o1dal:. Lég11H.'HL!~t'n zúrt an1pu\lúkhan hosszahb ale1g 
vúltozús nélkül eltartható. 

J~"is.::ol!l<Ílfotása (1•x1u•rlici6): 1 kt·111.-es aI111n1llúl~liun. 
(f.1J6!Jlff1a!dsr1: .:\z. opiun1 l'Olll'l\Jilratutn. tu1<~;1tion 

képpcn ti~z.lított opinrnkiY011at, a1ncly az Ol!llllll psszes 
alka1oidúit hal\aszlan~·agoktúl nientesen, 1n1nt s_osayas 
sókat taria]111azza. }.[orphinlartaln1a ;)011/u, n1cllekalka
loida tartaltna -!IJn/n. 
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G·yors hatús eléréséhez n1i.nt fújdalon1csi.llapítót 
haszuáljúk. 1\ morphin és társalka1oidái között syner~ 
gístnus ú.11 fenn. Ez különösen a bélre kifejtett hatásban 
jut kifejezésre, an1iben a pavaveriu túrsnlkaloida jútszo. 
a főszerepet. ..:\. papaYerinnek a hél hosszanti izoruza
tára g-yakorolt bódító hatása rendkíviil kifejezett . . l\z 
opiu1n készíhnétr:;·ek tehút erélyesebben szüntetik: 
a héleredetü fújdalrnakat, 1niut a tiszta rnorphin. 1\Iús 
eredetü fújclahnak 1negszünl:ctésében a 1norphin és az 
opiun.1 kb. eg-yfor1na iutenzitúsú. 

A hozzúszokús Yeszélye (toxicornania) ennél a ké
szít1nényné1 is fe1J11úll. 

* 189. Solutio opii conc. (2n/o} e. hon1atropino 
(0.15°/u) pro inj. in a1np. 

Ilp. Üpii eo11t·entrnti 
u1.illi!lranu11ata 1:iaiuli duo (f/ 0.()22) 
T-Io1nn ÍTOJii 11 i n1ethYl hrorna ti 
>.~1.illir11·;11J1t11a 1uuu11: el scnlis (!J n.0015) 
SolYe 111 n/:ZOOO aeido hydrochlorico 
ad cn1. culJ. 1.1. 
Filtra. ]). iu a1np. Sterilisetur. 
S Solutio steril. opii eouc. :!0/o. e. hornatropino 

O.lrlu/u. Bcfeeskcnclczésre .... ~z orvos kezébe. 

J{ észftése: 0.lrl g· J-f 01natropi11un1 111ethylhron1atu1not 
kh._ 10 kcrn. n/2000 sósaYhan oldunk; majd külön 2.20 g 
Üp1u1n eouecnt:rnturnot kb. 10 kc1u. n/2000 sósavval ki
sebb poreellúun1ozsúrban gondosan elkeverünk s a nvert 
o1c1atot leöntve, a rnarndék 11or elkeYerését i1yu1Ódon 
n~indaddig isrnételjiik, 1uíg az n1aradék nélkiil felol
dodotl . 

~-\z eg·resített oldatokat ni2000 sósav·va1 110 kcm.-re 
egé,-.zít;iük ki, papíroson szúl1neutességig szürjük s 1 
kcrn.-cs an1pullákha töltjük úgy hogy 1niIHlenikbe11 1.10 
ke1n. oldat legyeu. 1\z arnpnllúkat lei'orrasztva 100"-on 
sterileziük úram1ó YÍzgözhen 20 11ercio-. 

Tu.l<r..!donsá_qa.i: BarnásYörös szh~ű, tiszta át1útszó 
oldat. Lep;ruentesen zárt ampullúhan hosszabb idein· 
változás né.lkül eltartható. 0 

J(iszola<iltatása. (expedíció): 1 kcrn.-es arnpullákhau. 
G.11ó!Jyhotása: Erélyesebb hatúsü, rnint a 188 sz. ké

szít111é11:i;7, inert az opi.um concentrat.um ott leírt hatúsút 
·kiegészíti a ho1natro11inum methylbromatum ruirigy
secretiót és görcs (spasn1ust) csökkentő hatása. Külö
nösen gyon1orfekél:i;--uél (ulcusnál) fellépő byperchlor-
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hydriás görcsök, epekőkólika, 
rhoea), de mús fájdaln1ak ellen 

n1éhgörcs (dismenor
is igen hatúsos készít-

méuy. 

* 190. Solutio papaverini (4°/o) pro inJ. in au1p. 
Rp. Solutionis papaverini hydrochlorici 4°/o. 

cnl. cub. 1.1. 
D. in amp. Sterilisetur. 
S. Solutio steril. papaverini .J,11 /0. Befecskende

zésre. Az orvos kezébe. 
J(észítésc: 4.0. g· pa11ave~inum hydrochloricu1not ol

dunk -!0-50"-ra n1elegílett kh. 80 keni. aqua bisdestil1a
tában s a szoba.hőfokra kihült oldatot kiegészítjük 
aqua hi.sdestillntúval 110 kctn.-rc . .l\.z oldatot papíroson 
szúhncntességig· szürjük s 1 kcin.-es an1pnllúkba tölt
jük üg·y, hogy 1niudeuikhen 1.10 keni. oldat legyen. 

~.\z arnpul\;Jkat leforrasztva 100°-011 sterilezziik 
ára1nló vízgőzben 20 vcrcig. 

1'ulaJdo11ságai: Szí ntcleu, vagy alig halvúnyzöldes, 
tiszta ú.tlátszó oldat. Lég1neuteseu zárt an1pullúkban 
hosszabb ideig vúltozús nélkül eltartható. 

Kiszoff!áltatása (expedíció): l ke1n.-es a.1npullúkban. 
Cfyóf!yhaldsát nz 54 sz. készibnéuynél (Con111r. papa.· 

vcrinil isrncrtettUk. 

191. Solutio papaverini (4°/o) e. n1eth:vlho1natropino 
(0.15°/o), pro inj. in. a111p. 

R.p. lion1atropi11i rnethylhro1nati 
n1illif!r<1nu1u1fa. un11n1 el se111is (rJ 0.0015) 
P·q1·1.-erini hYdrochlorici 
·n1~illif!ra1J1n1atf1. q11rulraf!info quaffuor (fi 0.014) 
SolYe in n/2000 neido hydrochlor1eo 
ad c1n. cub. 1.1 
Filtra. D. in a1np. Stcrilisctur. 
S. Solutio steril. pa1nivcrini .4°/o e. hon1atropino 

0.15°/o, Befecskendezésre. Az orvos kezébe. 
J{észítésc: 0.15 g IIomatropinum methylhro1natu1not 

és 4.40 g Papavcrinun1 hydroeh1orieu1not zárt üveg
dug·ós üvegben kb. 45-.10a -on oldunk u/2000 sósavban és 
az oldatot szohahőfokn, lchütve, n/2000 sósavval 110 
kern.„re egészítjük ki. 

~~z oldatot papíroson szúltnentességig szűrjük s 1 
kcm.-es arnpullúkba tölt:iük úgy, hogy rnindenikbeii 
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1.10 keni. oldat legyen. ~.\z a11111ullúkat leforrasztva 
100° -on sterilezziik ára1nló vízgőzben 20 percig. 
. Tul~t}(~ous~ígai: Színt~len, vagy alig halváuyzöldes 

tiszta atl~ttsz,o oldat. Lcg·n1entcs a1npullákba zárv~ 
hosszabb ideig változás nélkül eltartható. 

Kiszolgáltgtása (expedíció): l kcru.Mes ampullákban. 
. Gyór1yhafása: n1egegyezik a (Comprimata Spasmo~ 

lyt1ca (6~ sz., k~s~itmény) hatásával, de suhcutan adva 
az!?nnal felsz1vod1k s a görcsöt perceken heliil meg
szuntet1. 

192. Solutio pneun1osolvens pro inj. in amp. 
R.11. Chinini hyclrati 

i\[entholi 
~A..leoholi henzv1ici 
na. centir11Yn1i111ata undeci'Jn ( g 0.11) 
„A.ethylii aminobeuzoici 
cenrir1ronunaia. quinquc ct se·ntis (0,055) 
Olei encalypti 
Aetheris ad nareosiin 
aa. centiarauunala ·viginti duo (g 0.22) 
.A„cidi olcinici 
centigran1n1ata. octo ( o 0.08) 
Olci. scsa1ni ' 
ad. c111. cub. 2.2 
Filtra. D. in an1p. Stcrilisetur. 
S. Solutio steril. pncnmoso1vens. BefecskcndeM 

zésre. 1\.z or\·os kL•zé.be. 
l(é~<;~íf-ésc: 5.50 g Chiuin. hydratu111ot, :l.50 g Ineu

tholt, a.;10 g alcohol henzylicust és 2.75 r„ aet.h:rlinm 
a1nin_ol!enzoieun1ot; oldunk inelegités nélkül '''i1 g ÖL eu
calyb cs 11 g acthcr pro narcosi keverékében. -~Z oldat
h~z 4 g vegytiszta aeicl olei11icn1not adunk és 01. sesa~ 
1111\·?-l az oldatot 110 kctn.-re eg·észitjük ki. ~>\z oldatot 
11,ap1roson száhneutességig szürjük s 2 kern.-es an111ul
lakha töltjük úg·y:. hogy rniudenikhen 2.20 keni oldat 
l(}g·y_en. űg·ycl;iilnk arra, hog·:r az an111nllákba11 kb. V3 
lcgter u1aradJOll. Az ampullákat leforrasztva 70° -on 
~terilezziik 1 /~ órán át s 24 órás időközben ezt még egy~ 
1zben 1neg·is1nételjük. 
, _ _ Tul,a)donHÚ[Jai,: Súrgásszinü, iiledék1ncntcs, tiszta 
~ttl~1tszo, olrh;t. Leg1nentes a1npullákba zúrva hosszabb 
ideig Yaltozas nélkül eltartható. 
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J(iszol!ldlfaf-ásn (expedíció): 2 kcrn.-es a1npullúkhan. 

Ci-.11ó.rt.11ha!dsa: Ii:atástaui szen1pont-ból a chiuin, az 
illóolajok és az alcohol benzylicns jönnek számítúsha. 
Alka.hnazúsa intran1nsculárisan történik. 1\. légútakou 
keresztül clfúyozó illóola.;iok, vala1nint a hcnzylalcohol 
erősen csökkentik a hront~husok gyulladását és a ::.ec
rctiót, 1níg· a chinin a fcrtözö csírákat pusztít.ja cl. Be
fceskenclezésc erős helyi fújdahnat nc1n okoz, inert 
aethyliutu a1niuohenzoicu1not {érzé.steleuítőt) tartaln1az. 
Az aether niint excitans hat, 1níg az acid. oleinicurn a 
pH-t úllílja be. 

Bronchitis, hronchop11cu1nonia, tüdőgangraeua ellen 
és a Jlos1operativ tüdőgyulladás n1egelözé.sé.r·e használ
ják. Csak íntrarnuscularisan adható, suhcntan szövet
elhalúst. intravenásan zsírc1nholiát okozhat. 

193. Solutio pneun1osolvens pro inj. in vit.ro. 

R.p. Chiuiui hydrati 
1fontholi 
... i\.leoho1i hcn1.yliei 
oa. urnn1111a unuu1. ct 

cen:tir1ra1n11u1fa decen1 (g 1.1) 
.i\cthylii arninohcnzoit·i 
crnfi[Jrannnata qui11qunr1iulo q11inq11e ( f/0.55) 
Olei eu<~alypti 
Aetheris ad narcosirn 
aa. _qra.-n1:1nata duo el 

ccnfi!frau1n1af-a. ·vtginti- ( g 2.2) 
Acidi oleiuici 
centir1ra-?nn1ata octoginta duo (fi 0.82) 
Olei sesami 
ad. c1n. cub. 22. 
Filtra. D. in vitro c. pilcolo tecto.0

) 

Sterilisetur. 
S. Soluiio steril. pneuinosolvens. Befecskende

zésre .... ~z orvos kezébe. 
.,i.) Lásd a 174 sz. receptet. 

J(észíf'ése: Lásd 192 sz. készítményt, azzal a különb
séggel, hogy a megszúrt oldatot kh. 28-HO kcm. űrtar
talmú gurnmisapkás üvegekbe töltjük és sterilezzük. 

Tulrt:idousáoni és [J.IJÓ.Q.1Jha.tása: a 192 sz. készítmény
nél leírtakkal azonos. 
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194. Solutio Ringeri pro lnj. in vitro. 
Rp. Calcii chlorati sicci (21I~O) 

centir1ra't111nola f-ri[linfa (g 0.30) 
Kalii ehlorati (KCI) 
cenfi.rtranuuala qurulraoiuln duo {g 0.42) 
Natrii hydrocarbouiei 
ceutir1ra.fHJJUtfa lriyinfa (fJ 0.30) 
Natrii chlorati 
r1ranuuala nove1n (l/ 9.0) 
.;\qnue destillatac 
ad r1rrf.'111111ffta ndlle (g 1000.0) 
Filtra. D. in Yitro cu. vileolo tccto.''') 
Sterilise!nr. 
S. Steril R-ing·er oldat. Befecskendezésre. ;\z or~ 

Yos kezébe. 
*') I,ásd a 174 sz. receptet. 

J(észífésc: O.HO g Cale. chloralurn siccurnot (CaCl=. 
2H~O). OA~ g· I\:a.liun1 chloratun1 pur.-ot (KCU. 0.30 f.! 
Natriurn h)·droearhonit·u1not és H g natriuru c:hloratun1 
pur.-ot oldunk a1111yi frissen készített; vag)· az últalúnos 
fe:iezcthen leírt. nlÓ(lon eltart.ott dcsztillúlt. YÍzhcn, hogy 
az oldat 1000 keni. legyen. ...!\.z oldatot papíroson 
szúhncHfe~sé-p:ig· szürjük s kh. 1200 g iírtartaln1ú lúg
mcntes iiYeg·hc 1.éYc ós gu1nniisapkáYal lez{u·ya, 100°-on 
áran1Jó vízg·()zhcn sterilezziik 1 /~ órúig. ::\ st.erilezést 
másnap 1neg·is1nétcl.iii.k. 

.... 4 készítés '1HOlJ.1Ja1-rízala: Előúllít{1sánúl üg·ycl;iiink 
arra, hog·y az oldú;.;ra ha~znált dcsztill.últ vizet lehető
leg l'ri:-:spn kf>sz.ífsük, toYáhbú hogy a sók feltétlenül 
vcgy.tisztúk legyenek. 

Az oldat csekél.Y rnennyiségü uatriurn hytlrocarho
nicu1not is tartaln1a1~. ez a sterilezés küzhen részheu 
natrium carhonattú alakul út. i\ sterilezéskor feh;zaba
du1t szénsav az oldat lehülése utún a vízben ismét ol
dódik és a natriu111 eü.rbouat Yisszaalakul natrium 
hydrocarbonúttá, dc ez csak abban az esetben következik 
be, ha sterilezés alatt. és után az üveg her1net.ikusan le 
van zárva. l}gyeljünk tehút arra, hogy sterilezés után 
a még forró oldat üvegjének gurn1ni:;apkújút n1eg ue 
lazítsuk, illetve fel ne nyissuk. Búr a sterilezett oldat 
tartós, célszerű legfcl.iehb 2 hétig készletben tartani, il~ 
letve akkor isn.lét sterilezni. (L. 1ilry:-iiologiús konyha~ 
sóoldat Ph. Hg. IV. előírás.) 

Kiszol[Jdltatása (e.'\'.pedíció): Lúgmeutes zöld Yagy 
fehér üvegben. 
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Gyúgyliofrisa.: Nagyobb Yérzésekné1 az elyeszett vér 
pótlására; érbénu1ú.shau az üres érrendszer megtölté
sére; a vérkeringés fenutartására szükséges fo1yadék 
quantun1 hiztosítúsára használják. Gyakran szükséges 
1h-l liter intraYénás hct'ccskendczése. Célszerii 1 liter 
Ringeroldat.ha 1 g Saccharu1n uYae-t is beletenni. Ha 
nagymcnnyiségü transfusióra. van sziikség a R.inger
oldat jobb, n1int a r1hysiologiás konyhasóoldat, mert 
összetétele jobban n1eg·köze1íti a szöyetek sótartalrnút. 

* 195. Solutio sacchari uvac pro inj. 20°/o. 
20 cent. in vitro. 

Rp. Sacchari uvae 
rrra.nnnata quaf:fuor et 

centir1rconn1a.f'a. 'Viftin'fi. (tt 4.2) 
... '\qua hisdest.Hlatae steril. 
ad cni. cub. 21 
Filtra. D. in vitro e. pileolo tecto.*) 
Stcrilisetur. 
S. Soluti.o steril. sacchari uvae. 2on10. Befecsken

dezésre. J:\z orvos kezébe. 
•) Lásd a 174 sz. receptet. 

J{és_zítése: 21.0 g Saccharun1 uYae che111. pur.-ot kb. 
80 kc111. 45-50°-n aqua hisdest.i11atúhan fe1oldunk, majd 
a lehiítiHt oldatot aqua hisclestil1atúval kiegészítjük 105 
kcm.-re. 

..:\.z oldatot p;:qiíroson ~zürjiik szúhneutességig s kb. 
25 l~cu1.-es lúg·1ne11tes iiYeg·ekhe öntjük úg·y, hogy 1nin
den1khen 21 keni. oldat legyeu. C+n1nnlisapkúval az üve
get lezúrYa, nz oldatot sterilezzük 100a -on úr~nnJó VÍ7..
gőzben 1/'! óráig s 24 órás időközben ez n1éo· egvízben 
megisn1ételjük. "' · 

1.'uln.]donscitta-i: Színtelen, teljesen tiszta és átlút:szó 
oldat. 

A készítés 111nft}fnrci.zrrta: E1őúllítúsúnúl iigyeljünk 
arra, hog;i.- a Saccharuin uvae teljesen vegytiszta le
gyen, 1nert ellenkező esetheu oldatunk súrgásnn elszíne
ződik . ..:-\z oldat sárgás színe eredhet n1ég attól is, hogy 
ha oldaLunk1t 100° -núl mag·asabb (110-120') hőfokon 
sterileztük. 1\z oldat sterilen eltartva igen tartós és 
változás nélkii1 hosszabb ideig eláll. -

Kiszolgáltatása. (cx1Jedíció): Lúgn1entes (zöld) üve
gekben. 
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Gyó[Jylirrf.ása: Az intravénásan adott szőlőcukor a 
kimerült szív túplúlkozúsút javítja s ezzel jelentékenyen 
fokozza n1unkateJjesítményét. Cnkorbajosoknál - kü
lönösen insulinnal együtt adYa - fokozza a 1nájban a 
glycogeuké11ződést. Szívgyeugeségnél - esetleg stro
:phantinnal vagy adrenalinnal együtt - chrouikus szív-
1zombúnta.lou1bau (rnyoearclitis) stb. használják. 

* 196. Solutio sacchari uvae pro iuj. 20°/o. 
50 ccn1. ! n vitro. 

Rv. Sacchari uvac 
ttra.nznurf'a decen1 et 

centigraJnniata. quadraginta (.q 10.4) 
.. A ... qnae bisdcstillatae sterilis 
ad cni. cub. 52 
Filtra. D. iu vitro e. vileo1o tecio."') 
St-crilisetur. 
S. Solutio steril, sacthari uvae 2(Y1/o, Befecsken

dezé.sre. _..._<\z orvos kezébe. 
ti) Lásd a lí·! sz. reccvtet. 

J(észífésc: 20.8 g Sact'har. uvae chen1. pnr.-ot kb. 80 
kc1n . .J;l-;'}(l" -u aqna hisdestillatúhan feloldunk n1ajtl a 
lehűtött oldatot aqua bisdestillatával kiegészÍtjük 104 
kcm.-re. 

Az oldatot pa11íroson sziir;iiik szú1mentességig s kb. 
60 kcm.-es Il1gn1entes üvegekbe töltjük. úgy. hogy min
Uenikben 52 keni. oldat lcg·yen. Gu1nn1isavkával az üve~ 
get lezárva, az oldatot sterilczziik 100° -011 ára1nló víz
gőzben 1/',!. órúig s 24 órás időközben ezt még egyízben 
rnegisn1éte lj iik. 

Kiszolgáltatása. (expedíció): Gummisapkás zöltlszí
nű üvegben. 

Gyó[!yfla:tása: Azonos a 195 sz. készítménynél e1n1on
dottaklrnl. 

* 197. Solutio salis thehaici pro inj. (l'lo) ín amp. 
R.p. Solutionis n1orphini hyd1·ochlorici 1°/o. . 

in a.111p. cn1. cu11. 1.1 
D S. Solutio steril. salis thehaici 1°/o. Befecsken

dezésre. Az orYos kezébe. 
J(észítése: 1.10 g 1\Iorphiun1n hydrochloricumot., 0.80 

g· natritnn chloraturn vurutnot hidegen oldunk annyi 
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n/2000 sósav oldatúhan, hogy a kész oldat té.rfogata 110 
kurn. legyen. 

~.\z oldatot pal)Íroson szúlrncntességig szür.iiik s 1 
kcin.-cs an1pnllúkha tCilt:iUk úg·,..-. hogy 1nindcnikhen 1.10 
keni. 'oldat legyen. A„z arnpnllúkat lel'orra;..;zf.\·u 100~ -on 
stcrilezziik úrarnló vízgilzhen ~O pcrt'Íg'. 

Tula)donsá[lai: Szíi1telcu, 1.iszla {itlútszó oldat. Rend
kívül fontos, hog,..~ a f'elhasz11ált iivcgan1p11llú.k teljesen 
lltgrnentesek legyenek. TJégu1entesen a1n1n1llúkha zúrva 
hosszahh ideig• vúltozús nélkiil eltartható. 'l1ö1nónyebh 
oldatok (,1--;>0/n) eset.leges halvúnysúrga színe - ha 
Cg,\·(·hké•nt a !'clha:-:;znúlt rnorphinnrn hydrouhlorieun1 
cg·,\·éh kívúnahnaknak 1neg!'elel - 11e1n veend() figye-
1ernhL' és ini11de11 ve;..;z{•Jy nélkiil fclhasz11úlható. 

J{iszo}11álfafása (c>XJH?díeió): 1 kern.-es a1npullúkhan. 
r:.11ó1u1halása: L.\ lllOrphin ar. eddig is1nert ]eghatá

sosahh fújdalo1ncsiliavító. r.Iegvan az ·a ;iclle1nz{) tulaj
donsága, hog·y az agynak a !'ú,hlalornérz{) központjút 
n1úr ol;\·an kiC'siny aclagokhan képes hénítani. anH~ly a 
közpon!i iclegTl'JHlszPr egyéb részeírl' 111(•11: alig ft>.il. ki 
bl•nítú hutúst, azaz úg·y sr.iintcti TIH'g- a fú.idalrnat, hogJ" 
a hPicg· tesVi (>s szl'lle111i innnkújút lónyc>gesen nPnl hc
folyúsol;ia. lTg~·anesak nagy a n1orphinnak a;r, at'!'ini
túsa a l{:gz(íköz.pontokhoz. an1el,\-11l'k érz6keuységét: fúj
dalo1nesillapító adag;han (O.OO;i-0,01 g) s:drdén erlíscn 
c•siikkenti. .;\ n1orphin nag:i-.·ohh adagja (0.0:?-0.íl~ g) n1úr 
íeltartóztnfh<Jfatlannl 10-12 órúig !a1·tt'i <ilYúst hi7,iosít. 
A morphint n1int l'ú.;idalon1esillapit6t és h.'-·vnotikn1not 
a n1cgszokús Yeszélye 1nialt esak akkor szahad alkal
mazni. ha a türhetetlcn fújdahnat n1úsképpcn llCUl lehet 
n1cg·.-.;ziinlch1i, pl. vesekilkólika, súlyos tnütétck ntún a 
beteg· gyógyuliísúhoz ft'ltétlenül s7.ükséges nyugalon1 
biztosítúsa eéljúhól stb. 

* 198. Solutio saJis thehaici pro inj. 1°/o in vitro. 
Rp. J\forphini hyclroC'hlorh·i 
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cenliaran11uata undccin1 (11 0.11) 
Natrii C'h1orafi 
ccnlif}rrnn111ata ocfo {g 0.08) 
~i\<._ddi_ h~·dro<._·hloriui n/~000 
ad c111. cub. 11. 
Filtra. D. in Yitro e. pi1colo iecto!") 
Stcriliset.ur. 
S. Sol. steril. sa1is thebaiei 1°/f\, Befecskendezés

re. i\z orvos kezébe. 
~) Lúsd a 174 sz. reeeptet. 

f{és_zífésc: 1.10 g nrorphilllllll hydroehlorieumot., 0.80 
g uatriurn ehloratu1n vnrun1ot hidegen ol<lunk aunyi 
n/~000 sósay oldatában, hogy a kész oldat térl'og~~ta 110 
ke1u. legyen. -

..:\.z oldatot papíroson szúhneute;..;ségig sziír;iiik s kb. 
1;) k:<._•111.-es ürtartaln1ú lúgn1entcs üvegekbe öntjük Ítg,\'", 
hogy 1ni11de11iklien 11 keni. oldat leg-,..·cn. ~-\z üvegeket 
g·uunnisapk{n·al lczÚr\·a, lOOQ-011 slcrilezzük úra111Ió VÍ7..
gőzben 20 percig. 

1'ulu]dousúya, kis.<.·olu<fltnfdí:ia és lfl/ÓIJ.IJ/urhisa: meg
egyezik a 197 sz.· késziti11é1iynél elruondottakkal. 

* 199. Solut.io sa!is thehaici pro in.i. 2u1u. in an1p. 
I~.p. So!utLoni.-; 11101·phini !J~·tlroehloril'i :2'1/0. 

in a1J1JJ. cu1. eulJ. 1.1 
U. N. Solulio steril. sulis thebail'i :2";\f. Befccs~ 

kl'11dezl·sl'e .. -\z orvos kez{'.he. 

l\·(:.~.zílc'sc: :2.:ZO g ~l.orphiuuru l!ytlro(·]i!orien1not, 0.7~ 
g. 1t<til'1tH11 t'.!tlorturu 1n1ru111ot llldL•g-eu oldunk annyi 
n":2{)0(1 :-:ú:-:a\· o!llatúha11. hogy a kész o!Ual térfogata 110 
k('lll. IL'g'\"t'll. 

.. :\z ... o„lclalot papíroson szúln1eutesség·ig szürjiik s 1 
k(·nt.-L'S a111pnl{1kha töltjük úg·,..-, hogy iuiudenikheu 1.10 
kent. !t'g'YPH. 

..:\ kész, a111pul!úkat lel'orrasztYa J()0"-011 sterilezzük 
úra111 lú \'Ízµ:Lízhen 20 pereig:. 

1'ula]donsríuo, kis.:-::oluá!!rrlúso és l/lfíÍlf.lf/1ofdsa Ineg
eg~'czik a 1~l'i sz. készítint'.1 11yué-l chnondoltakkal. 

* 200. Soluiio salis thehaici pro inj. 2°/u, in vitro. 
R.p. r.Iorphini hytlrochloriei 

ccnliurrtn11Hafa l:i11inti duo (11 0.22) 
Natril ebloraf.i 
cc11lir1ronu11alu í:ie})!e111 (y 0.01) 
..:-\c·idi bydroehlori(·i n/:2000 
ad cn1. cuU. 11. 
Filtrn. D. iu Yitro cu1u 1iileolo tecto.~) 
Sterilisctur. 
S. So!utio steril. :-;alis thchniei 2'1/o, J3cfccskcn

dezósrc. ,-\z orYos kczóbe. 
~) I,úsd a 17·! sz. rel·cptet. 

J(észí!ésc: 2.20 g· J\[orphinurn hydrochloríeutnot·, 0.70 
g uatriu111 ehloratn111 pnruruot hidegen oltluuk annyi 
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n/2000 sósav oldatában, hog·y a kész oldat térfogata llP 
kcm. legyen. 

Az oldatot vapírosou szúl1ne11tességig szűrj?k s, kb. 
15 kcm.-es űrtartalmú lúg1neutes üvegekbe öutJük ugy, 
hogy n1indenikbcn 11 kcm. oldat legyen. Az i}vef;eket 
gummisapkával zárjuk le és 100° -on áramló v1zgozhen 
20 percig sterilezzük. 

Tula.jdonsága, kiszolgáltatása és a.vágy/tatása: meg
egyezik a 197 sz. készítménynél elmondottakkal. 

* 201. Solutio salis thebaici (2°/o) et atropiui (O.Oá0/o) 
pro inj. in amp. 

Rp. Atropiui sulfurici 
dceindll1.rrranunnta quinque et seniis ( g 0.00055) 
1Iorphiui hydrochlorici 
ndlligra.1n1uata ·viainfi duo (g 0.022) 
SolYe in acido hydrochlorico n/2000 
ad cJn. cub. 1.1 
Filtra. D. iu an1p. S1erilisctur. . . 
S. Solutio steril. sulis thchaici 2°/o, ct atrop1n1 

O.O;V1/o. Bcfeeskendezé.sre. 1\.z orvos kezébe. 
[{észítése: 0.055 g .A.tropinu1n snlfuricumot, 2.20 g; 

morphinu1n hvdrochlorieu1not: hidegen oldunk annyi 
n/2000 sósa\.- oidatúhan, hogy a kész oldat ..térfogata 110 
kcm. legyen. . . , . „ „. 

~.\.z oldatot pav1roson szalruentessegig szt~I',Jnk s 1 
kcrn.-es an111ullúkba töltjiik Ügy, hogy 1ninden1khen 1.10 
kc111. oldat leg·ycu. 

r\ kész a1npullúkal leforrasztva 100"-on stcrilezzük 
ára1nló vízgőzben 20 percig. 

Tula.jdonsdoal és kiszolgálta.tása: Lústl 197 sz. ké
szítn1ényt. 

Ciyóqyhatása: ~!\_ n1orphinnal szen1heu érzéken,:r 
egyének· gyakori ~me!ygé:;e é:-. há1:yú~~. atropin~tal ~a.: 
tolható n1eo'. Ef)'"vehkent a inorphut 1<1Jdalon1cs1lla1Hto 
hatŰsúról a"'197 ~Z. készítménynél e1nlékeztiink n1eg. 

* 202. Solutio scopotnorphiui pro inj in a111p. 
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R11. Scopola1nini hydrohro1nici . _ 
decin1illioranu1u1ta duo et senlis (!J o.oor1:!;1) 
l\Jorphini hydrO('.hloriei 
ulllligranuuala riainti duo (g 0.022) 

..'.\.cthylmorphini hydroehlorici 
·n1.illiurn11tu1ata triginta tria ({! 0.033) 
Solve iu n/:2000 Acido h:rtlrochlorico 
ad cni. cub. 1.1 
Filtra. D. in amp. Sterilisetur. 
S. Solutio steril. scopomorphini. Befecskende

zésre. Az orvos kezébe. 
J(észitése: 0.025 g Scopola1ni11u111 hydrobromicumot, 

2.20 g morphinnm hydrochloricumot, 3.30 g aethylmor
phiuum hy<lrochloricurnot hidegen oldunk annyi n/2000 
sósa,- oldatában, hogy a kész oldat térfogata 110 kcm. 
legyen. 

Az oldatot papíroson szálmentességig szűrjük s 1 
kc111.-es ampulákba töltjük úgy, hogy mindenikben 1.10 
kc1n. oldat legyen .. A. kész a1nvullákat sterilezziik áratnló 
,~ízgőzben 20 percig. 

TulajdousárÍai és kiszol{}áltatása: Lúsd 197 s+ ké
szí t1nényt. 

Gyríftl)hntdsa: ..'.\ 1norplli11 ós az aethylruorphin ha
túsút. fokozza a seopolaniin. r::ier os alkahnazásáuál ez 
11en1 jut ol;i;au 111(•rtl>khen kifcjczösre, 1nint suheutan. 
A seo1lola1niu uareotikus hatása elsiísorhnn a niotorikus 
sphaerúra terjed ki. Ez a ko1uhináeió ehnehetegek erős 
motorikus izgatottsúgút (paral-;i.-sis, dcliritnn) megszün-
teti. . 

1\lkahnazzák még a narcosis bevezetésére is. 
Szülés alatt csak nagy ÓYatossúggal használható, 

mert a légzőközpont bénulása l'en;',"eget, ezért célszerű 
ilyenkor evhedrinnel kombinálni. 

* 203. Solutio strophantiui g. pro iuj. 0.05°/o, in a1np. 
Rv. Strophantini-g. 

u1illir1ra'1nn1a se·~nis (o 0.0005) 
Nal'rii ehlorati 
JJ1.illiat:a1n111ata no'vcn1. ( rt 0.009) 
r\quae destillatne 
ad c111. cub. 1.1 
Filtra. D. in a1np. Sterilisetur. 
S. Solutio steril. strophantini-g. 0.05°/o. Befecs~ 

kendezösre . ..t\z orvos kezébe. 
J{észífése: 0.0:5 g Strophantin g-t, 0.90 g natrium 

chlora.turn purun1ot hidegen oldunk annyi frissen ké
szített desztillúlt Yízbcu, hog:v a kész oldat térfogata 110 
keni. legyen. 
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~-\z oldatot papíroso11 szúln1entcsségig szür,iiik s 1 
kcru.-es a1npullúkha tültjiii;: úgy, bog·y ui.indenikhen 1.10 
k<'.111. oldat legyen. 

..:\ ké::;z. au1pul\úkat leforrasz.t\·1.t 70"-ou ster_ilcz.z.iik 
1 órún út s j.f órús idökiizlieu ezt 1nég egy Yagy két íz
ben inegis1néitd.iük rry1ulallozús). ..:\ g-Strophantiu 
u1agas 1100") hÖYel sze1nheu ér:i.;ékcuy, ezért stcrilczése 
csak 70 '-011 ajún!ha tó, t~·1nlallozYa. 

1'ula}dousáf/ai: Színtelen, tiszta útlátszó oldat. R.cntl
kíviil fontos, hog·~- a l'elhasznúlt atnpullúk teljesen lúg
n1eHtesPk: lcg·ye11ek. Lég·1nc11tcscn an1i)u!lúklia zúrtan 
ltosszahh ideig: YÚltozús nélkül eltartható. 

llis.:zoluálFatú.•.;rr (expedíció): 1 ke111.-cs an1pul!úk1Jan. 
Cl.116r1.1Jlialása: .t\. strnphantin-g. gl~·eosida hatúsúról 

cg~·részt a 1i2 ::;z. készít u1l!uyuél enllékeztiink n1cg. ruús
részt az Inr. digita!isnúl YÚzo!tnk küzelehhrLil azokat 
az okokat. ante!~·ek indokolf.tú teszik cg~·éb ú. u. digi
talis h<tlúsú sz;Prl'k a!kal111azúsút. ..:\. stTophauti11-g. alig 
knu1 u l ú lúd i k, i 11 t ra y{•uúsa 11 Yagy i u t raui ns:·nlú risan 
g·yorsan és erl·b·cscn hat s ezért, ha uinL·s Jnúr idií a per
nralis clig:ituli~<Hlagolú~ra. a sirophailliu in.it>kf'iú per
L'l'k ;-t\~itt. IHPg·jayÍtja a szí\·ndikiid{·st. ('sakha111ar 1neg
szü11ik a p1n1g:ús l•s Hll'.Ldndul a diuresis. -Lt~ghelyL'sehb 
10-j() kc·ni. g:yl('.OSe oldallal együtt adni <'.is esetleg '!/1

/0 

t11eoph~·!li1111el ko111hi11úloi. 
:\i i11,iPkt·iót 1-H 1tapo11kl:nt nieg ll'het. is1ul•telui a 

helt1 g· úllHpnta szc·ri11t. J?L•rtözö hetl'g·s{•g'. 111Ül\
0•ti uar('o

sis S L'g·~·(,h nkok foi~·j{!Jl fel\{•pi) sz.Íyg·~·e!l/!,"í~SÓg' \c•kiiz
cl{~SÚI'('. pg·~·ikc• ::i !t>µ;hutc'•kouynhh sZL'l"l'knek. ilre11kor 
naponta ad.ic\k. 

2{)4. Solnt.io arsostrychnini pro inj. in a1np. 
Ji.p. )7ntrii ar:'e11ir·i('i 

n1i!li!1ru111111ota u11rlcci1n (ff o.r111J 
.\.quae destillatae 
urrr1n111a senlis (ff 0.5) 
_.\eidi hydro('li\ori1·i nllO qu. sat. ut. f. 

~olutio nentralis. 
neiu adde: 
Stry(·h11i11i uitril'.i 
(f('('i111illiyro111111nto q11inquc cl sc111is (g 0.00055) 
i\utrii chlorn.ti 
uiillioro111111a!u oc!o (fi O.fJOS) 
N<1trii gl;;(:eriHphosphoriei 
C~o(•ttini 1u1Yi h~"<lrneltlorici 
ua. 111.illif!ran1111atu quottuordeci111 (lf OJIJJ) 

Acidi bydrocblorici u/1000 
ad cn1. cub. 1.1 
Filtra. D. in a1np. cni. enh. 1.1 :Deutur. tal. dos~ 

No. X. Steriliselur. 
S. Solulio Rrsostr~·ehuiui steril. Befeeskeutle

zésre .. A.z orYos kczCbe. 
Ii.észíf'ése: 1.10 g uat.ritnn arsc11ieh:un1ot (Na~I{.t\s

Q.17H~O) oldjuk 50 g frissen készített desztillált vízben 
és hozzáadunk 33 keni. n/10 sósavat, 1najcl O.O;i5 g strrch
ni11nn1 11itricun1ot, 0.8 g uatriun1 chlora.tum purumot, 
1.40 g uatrium g-l:rceriuovhosphoricumot és 1.40 g Co
caíuun1 I1ovuu1 hydrochloricun1ot és az oldathoz annyi 
u/1000 sósaYoldatot. öI1tüuk, hogy lérl'ogata 110 kc1n. 
leg~·cu. 

i\z oldatot papíroson szúlrncutcsségig szür.iii\: s 1 
ken1.-es atnpullúkba töltjük úgy, hogy 111indenikheI1 1.1.0 
kcHL oldat leg·yen. ~~\. kész atnpullúkat lcforrasztya 100°-
011 sterilezziik úra1nló vízgőzben 20 pereig. 

1'ula)do111Jci.f1ai: Színtelen, tiszta útlút~zó oldat. Lég-
1ncntcsc11 au1pullúklia. zúrYa, hosszabb ideig· Yúltozás 
nélkül eltartható. Lú:-;tl n1ég a 174 sz. készít1nényt is. 

J{iszolaúlta.fdsa (e.rJJcdició): 1 kern.-es anlJiullúkhan. 
(i-.uóg.11/iaf<isn: 1\z arscu gyógyha.túsút a 17-1 sz. ké

szítrn(:uynél is111ertettük. J;:\z arscn fokozza az egész 
anyagcserét, tchút últalúnos roboraus . .::\ strychniu a 
központi. idegrendszert ir,gat.ja, a n1otorikus inncrvúci6t 
n1cgkö11nyiti, ezért haszuúl;júk ki1ueriiltségi úllavotok
bau. reko11Ya!Pst~e1H·iithan. 1nint úllnlúnos touisúló szert 
arsenuel ko1nbi11úlYa. 

N(~n ra~ then ii'i lin 11. ueuralg-iú ha 11. idegk i rnerii 1 tségheu 
hetenként ~-il iujekeiót szokfrs adni. 

205. ~4-) Solutio vitantini ll 1 pro in,i. (0.2°/n) in antp. 
Rp. \rita1nini B1 

deciniilliuran1111r1fn rif!inli duo (u fl.fl022) 
Natrii c-hlorati 
111illir1ro111rnata. quinquc (f/ o.ooti) 
.::\quae bisdestillatae 
ad c1n. cub. 1.1 
Filtra. D. tal. dos. in arnp. No. \T. Slcrilisct.ur. 
S. Solutio steril. Yitamiui B1 0.:2.«/u. Bcfecskeudc-

zésrc . ..'-\.z orvos kezébe. 11 
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J(észítése: 0.22 g \ 1 itan1in B1-et, 0.:)0 g· uatriutn ehlo
ratu1n purun1ot hidegen oldunk annyi kétszer desztillúlt 
\."Ízben, hogy a kész oldat térfogata 110 keni. legyen. 

Az oldatot papíroson szúlrnentességig szürjük s 1 
kcm.-es a1npullúkba töltjük Úgy, hogy 111indenikhen 1.10 
keni. oldat legyen. 

A kész a1npullúkat leforrasztYa 100° -on sterilezzük 
ára1nló Yizgőzhen 20 percig. 

7'ula]do11ságai: Színtelen, tiszta útlátsz.ó oldat. Lúg
meutes an1pullúkha zárYa hosszabb ideig \·ú!tozús nél
kül eltartható. 

J(iszolflálfalása (expedíció): 1 ken1.-es an1p1illákhan. 
Gyófly/iafcisa: :\ B1 Yita1nin gyógyhatásút 111úr a fiG 

sz. készít1nénynél isn1ertettiik. l{ülöuböző neuritisek és 
neuralgiúk (trige111inus neuralgia), ischias ellen snlieu
tan Yagy intra1nuscnlarisan, kiYételesen intraY<~núsan 
ndv'.H ·hatásosabb, rnint per os . .:\ syntheticus B1 Yitaniin 
(auenrin) :-;tcrilezhető 100° -011. 

* 205. Il) Solutio Yita1nini B 1 pro inj. (1°/(}) in a1np. 
R.p. \·'"ita1niui Bi 

·niillittra1111nala undeciln (fi 0.011) 
Xatrii ehlornti 
ni.illit1ra1111nata 1101•en1- (!J 0.009) 
:\quae hisdcstilJa,tac 
ad cn1. cub. 1.1 
Filtra. Dct:ur in a1up. Sterilisct.ur. 
Dent. la!. das. No. III. 
S. Solutio steril. Yitnrniui B1 1n/u. Befecskeudc

zésre. _'.\.z or\·os kezébe. 
l{észífése: 1.10 g \Titan1in B1-et, 0.90 g natriun1 chlo

ratum ])Urun1ot hidegen oldunk annyi l'ris::;en készült 
kétszer desztillált steril vízben, hogy. a kész oldat tér
fogata 110 kc111. legyen. 

ToYábhiakat lásd a 205.A.) sz. készítménynél. 
Gyór1yllatdsa: Ugyanaz mint a 205 ... "-.) sz. készítmény

nél, de erösehh hatás céljából uaponta 1-2-szer 10 mg-ot 
kell adni. 

* 206. Solutio vitamini C 1iro iuj. (10'/o) in amp. 
Rv. Acidi ascorbinici 

ccu1igra·1nn1ata undeci-nz. ( g 0.11) 
Natrii hytlrocarhonici 
ccntigra-nin1a.ta quinque ( g 0.05) 
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1\<llltl hisdestillatae 
ad cn1. cuú. 1.1 
Filtra. Deutur. tal. dos. in a.n1p. No. \r. 
Sterilisctur. 
S. Solutio steril. vita1nini C. lffl/o. Befecskende

zésre. Az orvos kezébe. 
J(észítése: 11.0 g Acidum ascorbinicumot, 5.0 g uat

riu111 hvdrocarhouicnrn (vasu1cntes!) nuriss.-ot hidegen 
oldunk 'annyi frissen készült desztillú1t vízben, hogy a 
kész oldat tért'ogata 110 keni. legrcn. 

1\z oldatot papíroson szúhuentességi~· szü~:jiik s 1 
kc1n.-es a1npullúkba. töltjük úg·y, hogy 1n1ncleu1kbeu 1.1 
keni. oldat 1eg·yen. . . .. 

:\ kész a1upullákat leforrasztva 100° -on sterilezzuk 
ára1nló vízgőzben 20 pereig. 

Tuln.idonsáqai: Szí11tclen, tiszta útlútszó oldat. Lég
n1entc::; iunpullÍtkba zúrYa hosszahb ideig y{~ltozús nél
kül eltarthaló. Igen foutos, hog-y az ascorlnnsav scru
lcgesítése YÓgett az oldathoz; elöírt natriurn. hydroear
bouat tel;icsen Yerr:i.-tisztn és főleg· Ynsn1entes leg:ven, 
n1ert ellenkcztí esetben az olclnt mcgsúrgul. 

J(ls:zolrtállatása (expedició): 1 kc1n.-e:.; an11)ullúkban. 
G.1JÓ!IJ1liafcísa.: A e vi,tarniu gyógyhatúsút UlÚr a li7 

sz. készíbnénynél is1nerlettük. " 
Natr. llYdrocarhouicunnnal cg~,ii~t steri.lezve ~!· ho

vel és oxvdúcióval sze1nhe11 cllenallo (stcrilezheto). -
1i.fellékYesekércg·ki Yona ttal (cortiunal) egy~itt adva 
typhus, pneurnouia, elhúzódó. rekonYal~scencu1, izom
O'~~e11"cse"" c·tchexia örc 0 ·kor1 gvengescg stb. ellen iu-
I::>~' "' • "'' ~ * ' "' ' '~ • l l' traruuseulnrisan yag-y intravcnasau igen ia asos. 

207. Suspensio his111. salic:rl. pro inj. intran1usc. 
(10'/o) in vitro. 

R.v. Bis1uuthi suhsalicylici 
t1ra-n1.~nata. duo et centigrannnala 'l'iginli ( g 2.20) 
Olci sesa1ni 
ad t1rn.n1:n1ata viginti duo (r; 22.0) 
}i-1. f. l. a. suspensio. 
D. in Yitro e. pileolo tecto."') 
Sterilisetur. . 
S. Suspfü1sio steril. hismuth. subs~lic:rl. pro inJ. 

intramuse. lQ!1/o. Befecskendezesre . ..:\z orvos 
kezébe. Haszuúlat előtt jól felrázandó. 

•) Lásd a 174 sz. receptet. 
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· llés.zítésc: 1.1.0 g Bis1nuthun1 subsalicylien1not kisebb 
steril parcellán 1nozsúrban ig·en gondosan cldörzsölünk 
kh. :!O keni. Oleu1n Sesa1nivaL (Célszerü kin1osott és 
meg~zúrított vúszuou átnyo1nkoclni.) .I\ tc1jesen eso111ó
n1entes elegyhez annyi Oleu1n 8esn1nit öutiiuk vé.g·ül~ 
hog·y téri'oga{:a 110 keni. legyen. 

...:'\ kész snspensiót haladéktüla11nl - n1iclőtt leüle
pedue - kb. 25-XO kc1n. iirtnrtahntí ii\·egdugós üve
gekbe öntjük és 100~ -on úra1uló vízgőzben 112 órúig 
stcrilczziik s 24 órús időközben ezt még kétízbeu 1neg
is1nételjük. 

7' ulajdousdfJO i: Fehérszínü, egyuen1ü suspcns10; 
an1elvhöl úllús közben fehér fíuozu üledék v{dik le, ezért 
hasz;1ú!at előtt jól i'elrúzaudó. Cso1nón1cntes leg·yen! 

llis.zolaáltaldsa (expedíció): 2fl-HO keni. ürtartahnú 
iivcg·clugós Üvcgekhen. (;ll1111JliSO]Jkáf- iff JICJll fu1sz11dl
/iaf 1f 11/i:, lllCI't a, SUSlJCllSiÓ fel;.;zÍYÚSa a fel'.Skeudőhe f.Ü 
nélkül történik 

(;y6r1.11!1ohísa: ..,.-\ hi;.;n1uth a lnes kezclt!sl·he11 n1a rnár 
l'o11losalib szerepet jútszik, 1uiut a higany. ..:\_zo1d'eliil 
rneg-Yan az az elöuye i;.;, ·hog·y- ke\·ésbó 11H>rgezó a higauy-
11úl ...:'\ lues niindc11 .'iZakúhau l1tt.'ií',núl.iúk a lcgkiili.inhö
zőh h histn u t hsók a lak iúhau. Tiend.'i?,eri H t <1 rse110 henzol
la l knn1hinúljúk. 10 g · his111nth. ;.;alicylat. fi.S g· fó1nhis-
1nutln111k felel 111cg. lSg·y kúra 12'-lfl x 1 keni.. hetenkóut 
~-H-szor 1-1 kc·11t. i11trag-lutea!i;.;an . ..:\z injekciót :-;zúraz 
tüYel kell heYi11ui, iigye!Ye. hogy a szúrt·satoruúha uc 
jusson heliilt'. _...-\ sn;.;pe11.'iiót fehút n t'el·skeudéiYel kell 
l'elszÍYlli (• . ..: a?,HÍÚH kt>ll rútcnni a szúraz tiít (a he1111e 
nu:1radt kP\·és le\·eg(j nern s7.{llnÍU .• -\. g·u1nn1isapka tehitt 
itt. lletn }Ja;.;z.11(ilhatl'i s azért kPl\ a suspensiót iiYegdugós 
ÜYeglil'll k<~szíte11i. 

* 208. Suspensio h;vdrarg;;rri salie;vlici pro inj. intra„ 
n1usc .. (101)/o) in vitro. 
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Ri) . .I-Iydrurgyri salit·ylici 
r1runu11n un1un e/- centiura1n11utla dcce1n (g 1.10) 
Olei sesanü 
ad r1ro111111ata u11dcci1n ( [f 11.0) 
fi(. r. 1. a. suspcusio. 
:D. in vitro eu111 pileolo teeto;!!<) 
Steriliset ur. 
S. Snspensio steril. h;\·d.rarg. salicylie. pro lllJ. 

inlran1use. 1on1i •• Befeeskeutlezésrc . ...-\.z orvos 
kczóhe. I1nsznúlnt. előtt jól l'elrúzaudú. 

") Lúsd n 17-1 sz. reecptet. 

]{észifl>se: 11.0 g 1Jydrarg·yrunt salieylícnn1ot kisebb 
steril porceliúu 111ozsúrhan igen gondosan cldör.zsölünk 
1i:h. 20 kcn1. Olcu1n Sesun1iYa1. .I\ tclje::;en cson10111eutcs 
elegyhez annyi Olcu1n Sesn1uit adunk, hogy térfogata 
110 keni. legyen. 

':l1oYáhhiakat lúsd a 207 sz. készfi1né11ynél eléiírtakat. 
szí t111ényt. , 

Tula}donsága és kiszolgállr1fdso: Lúsd a 207 sz. kc
szí bnén Ynél. 

Gyóf1.11hat-ása.: .A. lues gyóg:•ítúsúhan 1na 1púr ,kevés
bé hasznúl;iúk a higanyt. ~:\ hydrarg. sal1eyheu1.not 
intra1nnseularisnn a g1utcnsok közt• i'ee:-:ke.1u1ezik, ahol 
dcpol; létesül s ehhöl kb. egy hót alatt szíYódik t'c1 a 
higauysalil';»laL ~~ parafi'inola.i su~pe11siúl ,JllÚr .11en1 
hasznúl.iúk, n1ert a i'elszíYóclúst- i1aµ;~·n11 ,k(~:l_eltqti„ ,1 
kc111-k{:nt fl-7 !lapos idökiiziikhen kell acl111. l\.1egesz1te
sül lúsd n1ég a :?07 sz.-núl elino11dottakaL 

* 20n. Suspensio sulfuris pro iuj. intra1nusc. 
(1°/o) in a1np. 

Up. Sull'nris praeeipitati 
n1illirn-rn11111ata undcci111 (fJ 0.01.1) 
Olei -"rsan1i 
ad CJll. ('Ub. 1._1 
Filtra. D. in a1up. St.t>rilisetur. 
S. SuspPnsio steril. ;.;nlfnris pro ird. iutrann1sc. 

lu/(" 13efeC'skenc1ezésrt' .. :\z orYos kezébe. IIasz
núla.t: el6tt ;iól l'elrúzandó. 

Ilészífése: 1.10 g Suli'nr. prac1·ipilatn1not kh. 10 g· 
aPt!JPr depuratusszal leöntYe 1 órúig úlní hag·ruu1C. 
tiihliszür felrúzya ,.,jeril lezúrt üveg·bell. 1nujd ahliol azt 
inaradék nélkitl kiöntve s aethcrrcl ntúna1nosva. az ~~e
thert elpúrologtatjuk előzőlt•g .'il.erilezett llOl't'cllun dor-
zsülü 1nozsúrban , .. 

:\z ilven n1ódon sterilezett sullur vraecqntatu1not:. 
n1lr?tnf;:1~nÍ; eldörz:-;(il;iiik 1'í1101n ::;u~pensióvú steril,_O!e_E!ll 
Sps·1nliv·tl 111<1-jcl e steril olajjal 110 keru.-re egesz1t.1nk 
1-.:: „ < < ' < • '. "] 1 .' ' , '1)' ki. (..:\ sesa1nola.i:it 1:20'--on ~~Prilczzu. \: „'~ or1.1.n a . 

..:\ nyert t'í1101n snspe11s1ot - uuelott. leu)cpcll~1c -
1 kt·ni.-es a1npullúkha tiiltjiik úg·y. hog~· nu,nde111kl.le11 
1.10 kc1n. suspcnsió !egyen. \"'égiil az a1npullakat lelor
raszt-:ink. · · 1 

~4 kés.:zílc;s n1ar1,11nrá2'ofa: E kénes f.i\l$pens10 (:sa \'. 
aseplikus uH'.idon kl•szítltl'i!í e1, '-'.}Ht•ly11ck 11.1ag~·arazt~
túhoz a kövctkezüket. kell 1s1nernunk . ...:'\ sultur prace1-
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pitatun1 a forró scsa1uola.ihau (100~-on} tisztán oldódik 
ug~-an, de lehülvc abból egy része kikristályosodik (a 
~\:r}~t.ú.Jyok ,az ampulla t'al{!hoz tapadnak) s így az nem 
lIIJIC-talhato. 1'.íagasahh hofokou (140-150c) a kén az 
9laj.ial re_agúl s a keletkezett oldat incgvörösödik. i\Z 
ilyeu ola;1 a szervezetbe hevívc - húr ,~cszélytcle11 -
de helöle a l5é1,i ig~n Jassan vúl,ik le, úgy hogy hatása 
nagvon lassu cs ketsegcs 1IegJeo·vzc1Hlö 1néo· hoo·y a 
késZítinéuyhcz feltétlcui.Ü ·csak' s~ir~1r 11raee1J;itat~i11ot 
hasznúljunk, inert csak ezt sikeriil az olajhun fíno1uan 
suspeudúlni. l\Iús kéufélcségck e célra hasznúlhataUa
nok. 

T ulaJdonsá_qai: Halványsárga, eg;i;netnü sns1Jensió, 
a1_nely hosszabb ideig ú1lva üledéket képez, ezért hasz
nalat előtt jól l'elrúzandó. Lég-1neutes arupullúkbn zúrva 
hosszabb ideig vúltozús nélkül eltartható. 

J(iszoluállnl<Ísa (<'XfU'díció): 1 kt·ni.-es an11n1llúkhau. 
Cf.11á.<1.11hnfása: ~·\ kén i11trarnusenlúrisnu alkaln1azya 

a nc1u specifikus iug·erthcrapia eszköze. „A. szer\·ezcthcu 
reakeiót YÚlt ki. az.l. „út.ha11g;ol;ia" (1. uatr. thyosuli'at, ol. 
1herch. in.i.-t is!), a vl>diianyag· tcrn1c\6st-. fokozza és szá· 
n1os hctegség· g·yóg~·ulúsú,t elősegíti. ...:-\ kén különösen 
c!1ro11ikns izii!et_i bú11taln1akhau c~s hypcrtouiúhan ha
tasos . ..:\dagolasara pouto~ előírúst adni nen1 lehet, a 
szükséges adagok esetenként próhúlandúk ki. Előhh ke
vcsehhet, 1-2 nap 1nulva a lezajlott. rcakeió (lú?, stli.} 
erőssége sz9ri.ut kell növelni vag~· c:;ökkenteui az ada
got. I11travcna::1an ue111 ~1dható. 

4. SOLUTIONES SPIRITUOSA. 
Szeszes oldatok. 

10. Capsulae nitrog·l:rcerini sol. 1°/o, 

(Reudeléskor készítendő.) 
R1J. Nitroglyeerini s1Jiritn ;.;.oluti 

rmttus fres (lll) 
D. in cavs. opcrcnla t. tal. dos acqu. No. XX\:. 
S. Szükség- e~elén 1 darabot. el\u.1rnp11i. 

.. J(észíf(~.~·e: Kisa_lakú~ „OOO'' je\z{·sü ü:-szetolható gela
t1n c:apsulaha,~1 (sz~lc~s~ge 5 111111., hossza 11 nun.) nor
mal CSeJJ!?ClllO ~eg1.tSeg'CYCl eseppc11tü11k ;J l'Sl'f)l) 1°/o-OS 
s:.:~s:.~~s rutr~gly~'.C~1n C?.ldatot. ..e\ hosszabb eapsularész. 
knlso per~n~et. zaras elott Yékonyau hekeujük kis ször
ecset seg1tsegevel collodiumrnal és a két eapsularészt 
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összetolva néhány n1úsodpereig tartjuk, n1íg azok töké
letesen összeragadnak. 

~-1. készítés n1a!Jyardznfa: A gyk.-hen hivatalos nitro
glyeerinum spiritu solutum 1°/u glyceril-triuitratot tar
tulrnaz, - (a -1,iénynlin.f'dkban a cí1n Javítandó: "Cav
sulae nitroulycerini sol. 111/u") - a1nely sze1nhe11 a Co1n
pri1nata nitrog·lycerinivcl állandó, hossznhh ide.ig vál
tozatlanul eltartható készít1nény. Rendeléskor kell be
tölteni és a capsulúk elkészítésénél igen ügyeljünk ar
ra, hogy a eollodin1nal Yalú légrnentes lezúrús tökéle
tes legyen. inert hatúsos készíhnényt csak íg~" nyerii.nk. 

1'ula:ir1011sdga i: Gel at inkapsulúban collocliununal 
le?,úrt szíutelen szeszes folvadék. 

J(isrzoluríltalása (cxpecflcirí): Jól zúródó papírdohoz-
ban szolg·últassuk ki. · 
. (T!JÓ!J!J/utfásál: az ;JI sz. ké;-;zít.1néuynél is1nert.et.tiik. 
l_Tgyanott f~jtettiik ki a Cap~;ulae nitrog-lyeerini elő-
11~·eit is! 

* 1H1. Solutio jodi spirituosa. 

Rp. Solutiouis jodi ~pirituosae 
f/l·a11111utla c/('ce111. (y 10.0) 
D. S. Kiiisöleg .. Jódoldat. 

[(és:zilés(': ...:-\ gyk.-hen hivatalos ké:;zíbnéuy! 
l(aliu1n jodutu111ot. é:; a jódot túgasahb 1noz~úrban 

ÖSSZC'f.lÖrzsö\jiik, llla,Ícl U VÍZ és szcsZ elegyében oldjuk. 
Nag·~·obh n1cnnyiség ké:'zíh:~L>11él (pl. 1 kg·.) c:élszerii oly 
módon végezni, hog;.„ 1200 g ürtartaln1ú üvegben a 96 
!•/n-os :.;zcszhez acl:ink a kaliu1n jodntn1n vizes oldatút. s 
az üvegben alul töhh helyen útt'úrt kéruesÖYet (jódoldó
cső néven kapható) hel~·eziink, a1..nclyhe u színjódot 
te:;sziik . ...:-\ jód ilyen1uódou rövid idő (kb. 1 óra) alatt 
i'eloldódik és az oldás az iivegesöhen úllandónn ellen
őrizhető. i\.z ccléuy nyílúsát hengervohúrral zúrjnk le. 

..:1 készí.tés J11a.gyará,~a.ta: ~.\. kaliu1n :iodatum szere-
11éről a lli.J: sz. készítn1énynél ernlékeztiiuk ineg s mon
dottuk, hogy ez akadúlyot..za meg- azt, hog·y a szabad jód 
a szesszel aethyljodid<lá és u vízzel hydrog·eujodiddá 
alaku1jon. Ezért. vette fel a IV. gyk. a III. g·yk.-hen 
hivatalos 1eg-tö1néuyebh Rzeszes jódoldat helyett ezt az 
clöiratot, inert annak szabad jódtartal1na fokozatosan 
csökkent és maró tulajdonságú lett Ez a készítmény 
hosszú időn át eltartható változás nélkül. 

Tula.jdonságcd.: Sötét vörösbarna színű, jódszagú 
szeszes folyadék. 
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CT.11úr1yllatdsa: 1\. jód erős antisepticu111. Különösen 
a ruütéti teriilet fertőtlenítésére használják. Száj- és 
torokeesetelésrc, renyhe fekélyek és/ n1éhnyúlkahúrl:ya 
edzésére, továbbá- g·o1nbá.s hőrhetcgségck, furnueulus, 
fagyús ellen is alkaln1azzák. Sérüléseknél csak a. seb 
környúkét szabad heecsetelui. Elsősegély uyújtúsra 
szolgáló sebkötöző cson1agba 1 kc-111.-es a1npullúkba 
zÚr\·a helyezziik cl. 

216. Spiritus autirheun1aticus. 

Rp. Th:rn101i 
cenf'iuronuuafa deccJu ( rr 0.10) 
Ca1npllorap 
gra1nnu1ta duo (fi 2.0) 
.. A.eidi ac·cti('.i diluti 
r1ranu11ala riaiufi (fi 20.ri) 
Spirilns diluti 
[IF(ll//}J/ff{({ (jUÍJl(fU(lf/Íllfa ([/ 50,(1) 

;l\L !'. solutio. 
11. S. Bcdiirzsölésre. J(ülstileg. 

J(és:zíf<'se: A. eu111phort és thy1no]t üsszedörzsilléssel 
vag;-.· az iiYeghen rúzogatússal clt'ol;-.·úsíh111k, 1uajd hoz
zúadjuk a hígított. SZL'szt l>s Yégiil a híg'Ílott ecetsavat. 
1\z oldatot papíroson szürjük. 

.il kr,>s_~ífli.~· ·JHUff.IJarú.zrtla: ...:\ earnphor ús thy1nol 
rúzog-atús vag)· összeclörzsiill•s által elfolyósod'ó cutck
tikun1ot ad, a111cl)~ a hígított szeszben jól és kö1111yen 
oldható. ~-\z oldathoz végiil elegyítjük a híg·ított ceet
savat. ~-\. k{~szífinéuy jól elzúrYa hosszabb ideig· Yúlto
zús nélkiil eltartható. 

Tula.idons<Íffoi: Tiszta útlútszó, :icllc1nzD ean1phor és 
thy1nol szag·ú SZ(!szes t'olyadék. I\:é1nhatilsa sava11YÚ, 
íze csír1ő:-;. · 

J(is.-?:olrráltalá.\·o (l'.t·pedícirJ): Jc'il zúródó iiYeghcn 
Szolgúltassuk ki. 

C+.11ón,11flafása: Tzo1nrhen111atisn1us ellen hasz.11úla-
tos hedörzsiiliiszer . .:-\ beteg testrészt: t'eclö hiírii11 alkal
nutzot.t l'rél;-.·es hörizgalús a. kóros folya1natra ked
Yezöeu hat..::\_ h6riuger a 1nél,relih rétegekbe is útterjeú, 
inert. a t·aruphor l•s thy1nol a bőrön. {1t. t'elszíYúclik az 
_útjában lévő idegeket. és ereket izgat.ja, a YérkerÍJ;gés 
n1eg-g'yorsul. az a!lyag-forgalo1n n1cgélé11kill. 
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217. Spiritus n1ent.11ae cun1 sale. 
R-p. ~.\ct heris al'ct icí 

ce11fir11·0111111afa scxar1i11ta (a O.fiO) 
Olei 1nenthae pipcritae 
f/l'({JJIJJl(f lUl/lJ//. (!/ 1.0) 
G-lyccrini 
ff/'{f/}/'}}/(({(( d110 (!f 2.0) 
Xatrii ehlorati 
r1rrn11n1ata duo el senlis {fi 2.5) 
Spiritns diln1i 
rul ura111111afa ccntun1 (g 100.0) 
1\f. !'. solutio. 
D. S. 1\fentholos sósborszesz. 

ll<;s:::íf<íse: :-\ Hatriu111 chloralu1not Hl g desztillúlt 
\-"Ízhe11 oldjuk Los az oldathoz lint.iiik a gl~·cerinL Külön 
oldjuk az olPu111 IIll'IlÍhae piperitaet li2 g· !Hin/11-os alko· 
holhan. l.IIIH~lyh{'Z hozz{1ad.ink a ko11yhasós-glycerines
vizes oldatot s Yégül az aether acetiensL .\z oltlntot p11-
r1íro~on ~zürjiik. 

~:l kr'szifés ·1110f/}frfrá.urfa: • .\ konyha~ó a hígítoll 
szeszlH·11 húr t.iszti111, d(_• 11L•he1.e11 oldúdik, nzért: e6lszerü 
fenti l'\iíúllil{1~i 1nc'u1. 

1:11lojdo_n.~:ci.fJoi: ':I1isz!a útlú,tszú, ute11tha és ecetacther 
szagu, sos 1zu, szeszes 1 olyadck. 

[(is.zofr.uílla/'dsa (exvedíció): .Jól zúródó ÜYcgbcu 
szolg{iltassnk ki. 

(J.1JrJr1.11!10 f-<ísa: Rl>góta hasznúlt húziszer. a1ncl.r ere
dct ilcg· - 1niut a neve is inutatja - csak szeszt és 
]rony\Ú1sút tartahnazott:. - Fölcg rhcun1atikus fújtlal
mak cnyhítc.'.•sél'e, bcd(_irzsöl(•sre hasznúljúk. - B. l\I. 
l'Cnclcdet. szt>rint a t'org:alo1nha hozott súshorszcsz Ieg
alúhh ii(l 11 /v szeszt tartahnazzoo. T\:in1érvc esak ;;ryógy· 
szertárak t'.·.s <lrog·neria üzletek: zúrt gyúri C'son1ag·o
lúsha11 pedig· inú.s 'kercskcclök is úrnsíthat;iúk, de g)~ógy
Rzerkén! a.iúnlaui ncn1 szabad. 

* 218. Spiritus salic~datus. 
Rp. Spiritus salü·ylati 2'1/0 

gra11u1utfa cc11lu1n (l/ 100.0) 
D. ~. I\:iiJ;-;(íleg'. 211/0-os saliC'ylsze:::z.i 

J{észífésc: .:-\ g·yk.-hen hi,·atalos készítmény! 
1'ulrr]do11sá.<1ui: SzJutele11, tiszta út.lútszú szeszes 

folyadék. 1zc• é(leses-saYan:rkús. 



J(iszol[Jáltatcísa (expcdíciú): Jól zúródó iiveghen 
szolgúltassuk ki. 

(f.IJÓ[fylurfása: Fertötleuílő, Yiszketést csillapító ha
tú.sú szer. 

5. SOLUTIONES OLEOSA. 
(L. Olea.) 

6. SOLUTIONES V ARIA. 

88. Linin1entu1n ad pernionen1. 
R.p. Ca1n11horae 

lfJ'a11111u1ta duo (fi 2.0) 
Collodi flexilis 
fJra1nn1ata deccni (y 10.0) 
Post solutionem adde 
Solutiohis jodi spirituosae 
1\n11n0Hii snlfoiehthyoliei 
aa. uran1111afu quatluor (g ,f.0) 
l\I. D. S. Külsőleg-. Fagyhalzsa1n ecsetelésl:e. 

I1asznúln l: clőt:t. t'clrúzantló. 
J(és.zítúsc: 1\ can1vhort uéhúny csepp actherrcl 1)0-

rítjuk és iiYeghc öntve feloldjuk a sol. jo<li spirit.-han. 
.r\z' oldathoz utólag adjuk az a1111noniu1n sulfoichthyo
licutnot és Yég·iil a collodiuu1 flcxilct. 

'J'ulajdonsdr;ai: \Törösharna színii, Yékouy rétcghcn 
tiszt.a út:lútszó catnphor és ichthyol szagú :;üríi folya
dék .. Jól elzárva hosszú ideig Yáltozatlanul eltartható! 

Ií.iszolqáltatása (expedíció): Jól záródó, harnaszíuű 
hatszögletCs üvegben szolgáltassuk ki. Ha állúsközben 
beszúrad, aethcrrel kell felhígítani. 

G.11ór1.11liatdsa.: A fenti ecsetelő szert fagyús (con
gelatio, vernio) ellen naponta 1-2~szer használják. Bőr
izgató és a sarjadzást előscg·ítő szereket tartahnaz. -
_.A.z érzékeny, fagyott részeket 1niuden nyomástól, szük 
láhbclitől óvni kell. J'ó hatású, mert az erek g·ymnasti
kájút elősegíti a navonta 1/4 óráig 1/z perccnkint fcl
vúltYa alkalinazott forró és jéghideg láb- ,·agy kéz
t'iirdő. 

202 

r 

8!J. Lini111entun1 antirheun1aticun1. 
Rp. Liquoris ammouiae 

!lran1nutfa dcccnz. (y 10.0) 
8piritus sa11ouati 
!J1YlJIJ.1Jl(ff((. i;iyinfi (20.0) 
Aqnae destillatae 
f/J'(lJJUUa!a. scpf.uag.infa (!J i0.()) 
i\L D. S. I\:iilsőleg-. Bedörzsölésre. 

[{és.zítése: ..:.\. spiritus sa11011atushoz adjuk előbb a 
10°/o-os liquor a1nn1oniaet, majd utólag az előírt n1eny
n:riségÜ desztillált vizet. .t\z oldatot utólag vapíroson 
szür,iük. 

1'11lu]don.•.;rígoi: Szíutcleu, tiszta útlútszó, an1u1011ia. 
és lavaudula olajszag·ú folyadék. 

J(is.:zoluállahfsa (expedíció): Jól zúródó hatszögle-
t:es iiveg;ben szolg·úitassuk ki. · 

(;yóf}y!iatúsa: Izomrheumatis1nus elleni bedörzsölő 
szer, 1.uueJ~-Hél a;r, anununia helyi izg-atú (ruhet'aciens) 
halúsa a :!lG sz. k<~szíttnéuynél leírt kedvező -vúltozúso
kal idézi elő. ~~\ szappan eg·:-;részt sikarnlóssá ~e:;z~ a. 
l'újdalrnas t'cli.iletct s cizel n1cg-kü11nyíti a n1assz1rozast_. 
inú::-;részt. kcratolytikns tulajclousúg·a l'olytáu c-lő::;cgít1 
az auununia inélycbh rétegekbe -való bejutását. 

* Hl. ;\füdnra Calot. 
(Tiendcléskor készítendő.) 

R.p .• Jodoi'orn1ii pulvcrati 
t1rn111rHala rigiufi (g 20.0) 
.:\ethcris depurati 
11ra111.nu1!a scxaginla ( g GO.O) 
I\:rcosoti 1n1ri 
[//'(/.11UUafa dCCC'lH (g 10.0) 
Gnajaeoli puri 
urau111u1fa duo (g 2.0) 
0 lei sesn 1ni 
yra1101u1ta cenhun e/: quadraginta (g 1.J.0.0) 
1I. D. S. Külsőleg Calot keverék. Használat előtt 

erüsen felrázandó. ~.\.z orvos kezébe. 
Kés.ziiése: Fí1101nan vorított jodofor1uot, csak erre 

a célra szolg-úló dörzscsészében a kreosot, gnajacol és 
sesarn olaj keverékével gondosan (!) eldörzsöljük és az 
aethcrt utólag- adjuk hozzú. 

„~1 kés.zítéti n1agyarcizala: J:\. jodot'or1n fínom closz
latúsút esak a fenti susveusiú készítésével biztosíthat-
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juk, inert a jodoforrn hidegen a fenti eoneentracióbcn 
nern oldódik. I-Ia Yiszont n1elegeu készítcnők Yagy utó
lag sterilezzük, kihüléskor a jodoform J;:ristúlyosau ki
;.~álik. „.:\. ké . ..;zítn1én:i.-· J1e111 tartható cl Yú!tozús nélkül, 
néhány nap n1ulva barnús szíuüvé Yúlik a jodofor1n 
bornlúsa köYetkeztéhcn. Ezért kell rendeléskor elké
szíteni. 

Tula}donsár;ai: ....:\llús közben két rétegre válik, de 
összerúz,·a súrgásszíuü, egynen1ii suspensiót adjon. ...!:\. 
fény irúnl érzéke1ry. ' 

J{iszoll!ríltatása (expedíció): Barna.r.;zíuü, jól záródó 
üvegben szolgáltassuk ki. Nem sterilezhetö, dc uiucs is 
rú sziikség·! 

Cf.1Jár1.11liatdsa: .• A„ c:aJot oldatot thc.-és crcdetíi ·g·en:i.-·
uyes iziileti ürcghe :--tb. t'eeskc11dezik (:?-fl ke111.-1Í. „:-\. 
jotlo!'orn1IH'Jl u gen:i.-· hutúsúra. jód hasad le, a1ncly lassú, 
dc eg-;"1·P1iietes hatúst biztosít. ...7\ krcosol: és gua.iat·ol is 
erélyes desinfieiensl .. \z aethcr és scsan1 olaj oldús út
júu SL'gÍti elii a hatús ki fejlőclését. 

* !tH. 1\-Iixtura chlorofor1niata. 
R.p . .:\L'theris clepurati 

l//"({11/JJ/O{a rfl'Cl'JJI ([/ 10.0) 
C~h loro f or111 i i 
t;piri1Hs l'Olll'L'lll'ratissi1ni 
(f(f, [Jl"OUIJJUlfa Pi!liHfi ([/ 2fJJJ) 
T;iquoris a1noni:1L' 
uuttos riui11fi (XX) 
l\L I>. S. 1~l·golta!ini eélokra . .._\julús esetéu 20 

('.SL'flJlL'Í. hL•légzésrc. 

l't'('s.::íft'sc: ~-\ ehlorofor1not. t:'.•s 1Py:fi)111{•11;'1·ehh szeszt 
az aelhe1· depnratussal eleg-;'l·ítjiik és utólag- acljnk hoz
zú az a11111.1ouü1. oldatot. 

1'ulo]do11sáuai: Sz;ín!clcn. tisz;ta útlútszó. aethercs 
an11nonia szag·ú szeszes i'ol;'l«td{•lc 

f{is.:zolff(íftaf-dsa (c.r11cdíció): BarnaszÍHÜ. -jól zúTlHlú 
Ü\·cgheu szolg·úllassuk ki. · · 

(}JJÓ!J.1;/ioldsa: .:\.z újnlús (eollapsu::.) oka külünhözlí 
lehet! _-\ fenti kószítJnén;; kizúrólagosun ú. 11. orthosf~t~ 
t:ikns „eol!apsusuú! (ps;;ehés okok ú. ni. ijcdísúg-. rossz 
lcypg·o stb.) liasznúlható. - J-\lkat:részei az elliírl adagban 
erÜSl'll izg·atjúk a 16.!.rútak H:i.-·{dkahúrty{t·júl, a1ne!Y ref
lex ú!,iú11 izg-atú lutlúst g·;'l·akorol a kliz1°101di idc<~rend-
szerrc (!égolta!tni ('l'!okut is szolgúl). 0 

204 

!)4. l\Iixt.ura ol. aet.her. pro inhalatione. 
Rp. Olci Jiiui puniilionis 

Olci tcrehinlhinae reet. 
aH. rrra111uutfn quinque (rJ 5.0) 
n-r. D. s. r ... égoltaiini célokra. io cse1111et belégzésre. 

J(észítése: . ...\„z ol. l)Ílli pun1i1iouist és az ol. terebin
thií'1ae rect.ifieatu1not szúraz üvegben elegyít;jük. 

J(is_zolgcíltalása (c.t·pcdíció): Jól zúródó söi.étszínű 
üvegbeu szolgúltassnk ki. 

(flJÚ!JJJhafása: Iugerlő hureigazok utún fellépő 
bro1u:'hitis ellen haszuúl;iúk! Erősen ('Sökkenti a secre
tiót és a hakteriun1ok fejlődését gátolja 

* 
11!~. Proph:rlacticun1 cont.ra n1orhos Yenereos. 
}{p. 1-lydrarg;'l·ri sozojodoliei 

cc11fif/f((iJIJJI([, Ul/U/11 el SCJlliS (f/ 0.015) 
Zinei sozojodoliei 
cc11tiara111111ata fria cl seniis (fJ 0.1135) 
..:\eidi ::-;ull'osa!ieylici 
cc11liorrunn1ufn scx (fi O.Oű) 
J(alii jodati 
('Cllfillf(///llJl(lf(/ duo cl SClllÍS ( ll 0.0:25) 
GIYeerini 
r1rCtnu11ota lria (u s.oJ 
11. L solntio. 
D. S. Xe1uibcteo·sén·ek elleui Ó\"szer. (l\[ellékelve 

sze111cseppc1:f:ö J ~ Hasznúla ti ut-así tá.s: I\.özö
s iilés előtt 1-:.! escppct a hí1n,·cssző11 cldör
zsöliink. 1Cözösiilés utún a húgycsönyíl.ást 
lemossuk és 1-:3 cscp11ct cscpvcutlink a. 
szétuyornoit húgycsőuyílásba. 

Kés,-cítése: ..:\. kaliuru jodaturnot kis üveg1nozsúrba11 
fínon1au vorítunk 1najd hoz.zúadjuk a hyd.rargyrum · 
sozojodolieu111ot, zincu1u sozo.iodolicurnot, acidu1u sulfo
saliC:rliciu1not és a porkeveréket oldjuk cldörzsöléssel 
a g-lyeerinbeu. 

.... -1 kés;zílés nu1.<1:i;ardzalo: Fenli 111ódon tökéletes ol
datot uyerüuk, an1ely fénytől és le\·eg·őt.ül clzárYa hosz-: 
szú ideig Yúltozús uélkiil eltartható. 

1'ula.idonsúgai: Színtelen, tiszta útlútszó sür~. sz~
ruvszcrü oldat. .1:\ 1negsúrgult készít1nényt ne adJuk k.1. 
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J(ili.zolociltalása (cxvc<líció): Barnaszínü, jól zúrótló 
üvegbeu szolgáltassuk ki s rncllékeljünk hozzá eg·y 
szen1cseppeutőt és a fenti pontos haszuúlati utasítást. 

Gyó[Jy!ta.túsa: Ez. a Neuher prof. últal ajúnlott i1rÖ
phylacticum és amenu)-ibeu a hin1vesszön sérülés niucs, 
úgy a gonorrhoeús, 1uiut a lucses fertőzés ellen is tneg
vád. Ajánlatos néhány csc1111 folyadékot a coitus utúu 
negyedórán belül nerncsak a húgycsőnyílás körül, ha
nem u hímvesszőn is eldörzsölui. lla a híinvesszö 1neg
sérül, leghelyesebb utána azonnal .iódtincturúval 1neg
ériuteui. - ~;\,. kal. jodatu1n a készítményhcn lévő desin
ficiensek hatását 1nélyehh rótegekhe is hev·iszi. 

160. Solutio fuchsini cu1n resorcino. 
Rp. Fuchsini basici 

centir11Yt1111nafa 1:i.oinli quinque (lJ 0.25) 
Spiritns conccntrati 
ftra1nnutfa quinque (!/ 5.0) 
A.cidi horiC'i 
circa r1rau11na senlis ([! 0.5) 
Resorciui 
fJranunata duo (_q 2.0) 
Acetoni 
grannnala duo ef: sends ( g 2.5) 
~'1.puae carholisat. (2~/o) 
gra.nDnata quinquauinta ( u SO.O) 
111. f. sol. D. ad vitrum flnv. 
S. I\:ülsöleg. Ecsetelcisre. 

[(észítése: .A„ fuchsin basist, horsavai és a resorcint 
feloldjuk az aqua carbolisatúban, 1najd az oldathoz ad
juk az acetont és a 90°/o alcoholt. „A„z oldatot papíroson 
szűrjiik. 

Tula.]donsáua.i: Sötét 1neg·gyYörös szí nü, vékony 
rétegekben tiszta átlátszó, carbol szagú oldat. Jól el
zárva hosszú időn át változás nélkiil eltartható. 

J(iszolyáltatcisa (exJ)edíció): Barnaszíuü, hatszög
letes, jól záródó üvegben szolgá.lta..<;suk ki. 

G,l}Ógy!tntcisa: Castellaui olasz <ler1natológus keve
réke különösen gornbásercdetü bőrbetegségek (dermato
mykosisok) ellen vált be, de alkalrnazzák ekce1na és a 
nehezen gyóg·yíthntó psoriasis kezelésére is. (UniYer
salis derruatotógiai készítmény!) 
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165. Solut.io n1asf.ix co1np. 

Rp. l\Iastix resinac 
ftra1111nafa. -viginti quinque (9 25.0) 
Colophonii 
ffrn1nu1afa duodeciln el sen1is (n 12.5) 
1'erebinthinae \Teuetae 
f/1"<111l111Uffl. Jl01.1C11l (g 9.0) 

Olei lini 
ftra.~1111ui senl'is (o 0.5) 
Benzol i 
aran1nffrlo sexo[linta duo el senlis (a 62.5) 
Olei gaulthcriac 
f/1tllas quinque (Tl„.) 

:M. f. sol. Filtra. 
D. S. 1\:i.ilsöleg. ~Iastixo:; sebragasztó. 

[{észíflise: ..i:\ rcsiua 1nastixot, eolophoniun1ot és te
l'chinthinae venetút rúzogatússal oldjuk a bcuzolhan 
(la~sau olclódik!). ..:-\z, o\datho.z utólag at~.uuk .~J\CLI;Ill 
linit l>s olen111 g-anltheriút, ni<1Jd letakart H\:e:::·tolescr
hen papíroson szürjük (kissé iilcdékescu oldotl1k). 

Tulajdouscírfai: Súrgús színü, :iellen1zö ~zngú, tisf:
ta oldat. -Lcveg;ötől elzúrYa vft!tozús nélkiil cltarthato. 

J(is.zoluólta!dsa (expedíeió): Jól zúródó iiveglien 
szolg·úl lassnk ki. 

(-f:iJÚfJ.lf li<tl dsa: ICötósck ragasztúsúra, rögzí té:;Crc 
szolgál co\le1nplastruru helyett. 

VIII. SPECIES. 
Teakeverékek. 

153. Sennne folium. 
Rp. Sennae folii 

arannnaia deccn1 f !J 10.fJ) 
b. S. Egy csésze forró vízzel leönte-ui s kihűlés 

után a lcszürt folyadCk relét egyszerre el
fogyasztani. 

Készítése: _!:\ gyk.-hen hivatalos készítmény! 
GyórtYhatása: A senua levél hashajtó~ hatásáról .a 

85 sz. készít111é-nynél erulékeztünk 1ncg. ~.;~ g 111eunyi
ségben erős hashajtó, 5-10 g-nyi meuuy1se-gbe11 drasz
tikum, erős görcsöket okoz! 
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210. Species althaeae. 
Rp. Spccieruin althaeae 

f/rauunala friuinln (fi .'JO.O) 
D. ad sncc:uhun. 
S . .l eyökauúluyit egy csésze langyos vízzel ke

Yergetni és kihülés utúu szíirve ell'og-;rasztani. 
J(észífése: ,..'\„ gyk.-beu hivatalos kCszít1nényl 
Gllór1.11fiotása: ... .\ népies orvoslúsuak kedvelt szerei 

a uyúlkatarlaltuú drog·ok. (}vógyító hatásuk wyoruor
bélhúntahuakhau ahban uyilv.ú1nll 111eg, hog·y I~'vouják. 
a g·ynllaclt, hurutos uyálkahúrtyút, 1negvédik a héltar
talon1 izgató hatúsiitól s ilye11 1nódo11 csökkentik a 
h§lSineru~st. 1\:iilöuöseu gyer1nckck hélhurutjúban szo
kasos ezeket llaszuúlni (lúsd a HS sz. készít1nénvt). -
l-Ia~znúljúk ruég a légútak hurutos, gyu!Jadúso~ úlla
potahau (1uell tea) a köhögési ingt'l' esi!lapítúsúra is. -
..'-\ bőségesen t'og·)·asztott forró teúuak izzaszt.ti hatú.sa 
is vau. - rrorokgyul\ad{1s (p]u1riug·it.is, anwiua, tollsilli-
tis) ellen gargarizúlúsra is haszuúl.iúk. "' 

211. Species antiastlunat.icae ad fun1ig·ationen1. 
Rv. Speeiern1n antiasth111atieae 

f!/'(f}llJJUl/rr l'if/illfi ([Uill(jUC ([f :!.5.U) 
J). ad s1·atulan1. 
S . ....-\.sthn1a cl!cu fiísHil(~Sl'l'. :\z oryos 1:Z.Ödcletc;; 

szerint. 
J{(ís,:;:íf(<;e: ....-\ gyk.-hcn hi\·atalos készll1nénv! 
(;yfJ[fy/iafd,wr: .-\. tl'opciuckuck a paras\'~upatikus 

ideg-végekre p;yakoro!t. h{~nítú l1atúsúról és a· iiidőasth
ma. lényeg·éről a 27 sz. készíttnén~·11(•! e1nlékezt-iiuk 111e0' 
közelebbről. - .A„ készítn1éuyheu levő kaliu1n nitricur~ 
előseg-íli a ~:zúraz, szúrrészektöl rneules alropintartal~ 
inú drog-ok égését. ~~\z alkaloidúk cg-yrészc eléo', 1nús
része a füsttel szuhlirnúl, a tüdőkbe jut és a ln:'ont'hus 
görl'.söt azonnal oldja, - Gyors hatúsú, a heten· kL•zébe 
ag-godalorn nélkül adható aslhrna elleni szer. t:> 

* 212. Species aperitivae. 
R.p. Sennae folii 
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.<1ra111n1ala decen1 ([J 1ú.0) 

..:\bsinthi herbae
Centaurii herbac -

: 
1 

1 
l 

1 
t 

l 
J 
L 

1'.farubii herbae 
1\Ielissae folü 
na. _qra1nrnata -i1igint-i (g 20.0) 
Althaeae radicis 
Liquiritiae radicis 
aa . .orcnnn1afa tri[finia (.q 30.0) 
~L D. ad saet'ulu1n. 
S. 1 evőkanálnyit egy csésze forró vízzel kevei:

g-etni és kihülés után szürve elfogyasztani. 
Készítése: .r\ gyk. „Speeies" fejezetében előírtakat 

kell figyelctnbe venni. 
G.IJÓ.<J:J/lialása: 1\z enyhe hatású has!iajtókat, ~rn~

Jyek kólikás t'ú;idahnak és a belek lobos izgalma nelk1µ 
Cn·v-ké-t 1iépcs, esetleg híg ürülést hoznak létre: ape1:1-
tt";.;ákuak vag·~„ 1cnitivákna.k hívjuk. A fen~i teakevere)c 
a hashajtó hatású senna levélen kívül, nyakos .. bff\~ono
kat és a1naru.Inokat is tartahuaz, an1elyck ,no::el.~k, a 
g\~omor és bélszckTéciót. Renyhe g:i;."ornor, heln1u!todes
S1:•1 :iúró atouiús vanaszokuál használjuk reggel chgyo-
1norra. Célszerü n1elegeu fogyasztani. 

* 213. Species contratussin1. 
R.p. „:-\lthaeae radií.'is 

Liqniritiae radk·is 
aa. _qra'tnn1afa dcccu1 ([f 10.0) 
':rhvn1i herba 
.<trrinunata qurulragiufa ([f J.Oli) 
~l. D. ad saceulunl. 
S. 1 evőkanúlnyit. 1 L'Sésze forró vízzel kover-

get.ui és kihülés utún :-zürve elfogyasztani. 
J(észítése: 1\ g·yk. „S1lec:ies'' 1'ejezetébe11 előírtakat 

kell rigvclernbe YenHi. 
(t11óf1.11'1atása: .t\. köhögé.si inger csil1apítúsái:a ~.zo.~

gáló tea. Garathurut, hörghurut, esetleg szarnarkoh<?
gés ellen alkalmazzák, de az utóbbi esetben nem sok si
kerrel. (Lúsd a 73 sz. készítményt.) 

'!(: 
214. Species <liuretieae. 

Rp. Specierutn <liureticae 
[ftanona.ta. qu.inqua.ginta (g 50.0) 
D. ad sacculum. . . 1 
S. 1 evőkanálnyit 1 csésze forro v·~zzel :;:ever:

getui é.s kihűlés után szűrve elfogyasztam. 
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J(észítése: A g·yk.-bcn hiYatalos készítméuy! 
G;l}Ó[Jyhafása: A species tliureticae d.rogjaibau lé.vő 

illó olajok és a. scillain változatlanul üriilnck ki a ve
séken ú't. és kiválasztásuk közhen ott helybeli izgató ha
túst fejtenek ki. Kitágítják a Ycse ereit s a vérkering·és 
n1eggyorsulásával egyidejüleg fok9zódik a di}-lresis is. 
N agv adagok Yab'J-~ hosszas szctlese gyulladasba hoz
hatJU a vesét. 1\ vesék lobos vagy izgahni úllavotai ese
tén kerülui kell a használatát. Szedéskor a YÍzeletet 
gyalu·an kell fehérjére meg·vizsgúlui. 

* 
215. Species uyae ursi et herniariae. 

R1). Uvac ursi folii scissae (Ill.) 
l}ra1Hn1ata rit1i11ti quinque ( g 2{1.fJ) 
I:Ieruiariae herba 
gra1uu1afa qui11q1u1t1infa (!J 50.0) 
l\L D. ad .sneeuluu1. 
S. 1 evökauúlnyit: 1 c.sé:'lzc forró vízzel keve1:

getni é~ kihülés utún szürve elfogyasztani. 

J\.észíl('se: ..:-\ gyk. „Svecies'; fe.iezet{~hcn elő.írtakat. 
kell fin·yelen1be ven11i. „!\.z Uvae ursi foliú-t a (IIIJ. a 
hernia~i"ae herbát a II. rostún kell útszitúluuuk l'elhas'l.
uálús elölt. 

Gyágyhafdsn: .'.\z uvae ursi a'l.. ú. n. Yiz~l_et.t'ertőt!e-
11ít:ök csoport,iúha tartozik. llatúsút a1n11101uakos crJe
dés esetén is kifejti. .. A . ..rhuliu glykosidút tartaln1az, 
an1elyhől llydrochinou hasad le. Jól össze kell Yagda.1-
ni CIII.), niert a lc,·éluek yastng, börszerii kutikulú:ia 
van. nlint cliurctikn111 enyhe hatúsú., ezért célszcrii her
niariaevel cg·yiitt. hasznúlni. amelynek illóolaja a 214 
Sz. készíttnéuynél ehnondottak szerint ha.t. . 

IX. SUPPOSITORIA ET GLOBULI. 
\T ég·l>élkúpok é~. Iliivelygolyók. 

Búr ezekQt a készítiné11):cket Heni per os alkahuaz
znk, 111ég·sen1 11eyczhet.ők külsőleges szereknek, inert. úg;;i.
a Yégbél. nüul a hüvely nyúlkahúrtyúu keresztül g·~·ors 
é:'l kielégítő l'elszíYódú.s lehetséges . ..'.\ per rectu111 atlc~tt 
szerek fels1~ÍYódúsúnál figyelL•1uhe kell vennünk azt is. 
liog;i...,. 1uíg a g·yo1norból és a vékon~~bélhöl felszívódott 
gyóg;\·szer a veua portae közvct.ítésével a ruú;iou keresz-
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tii! jut, a uag·y vérkörbe, illetve rendcllcté8i helyére, 
addig a végl;élt hehúlózó „vlexus hae1norrhoidalis" a 
hatóanyagot: a veua hypoga:'ilricúu út közvetleniU átadja 
a nn.g·yvérköruck. Igaz viszont, hogy a felszívódás a 
véghél 11;\·úlkahúrtyú:iún út sokkal lassúbb s ezért na
g~-obb a gyógyászati adag is. 

}.fi.utúu a hatónnyag fe1szívódúsa e készít1nényeknél 
nyúlkahúrtyáu út történik, fontos, hogy az alapanyag 
lehetőleg se1ulcges ké1nhatúsú szer legyen, a1nely a Yele 
érintkező nyúlkahúrtyúra erősebben izgató hatúst ne1u 
gyakorol, különösen .azért, u1ert a végbélizgalo1n a kúp 
kiürítését vonhat:ia 1naga után. 

E7. az alapa11:11ag· lehet tühbek között: eacaovaj tisz
t:ún Yagy keYés (;'í0/t)) viasszal kcYcrve, gelalinos gly
ccrín vag~- glyecrinhe11 oldott. stearinszappnu . ..e\ ható
anyagot uiinden esetben az orvos jelöli n1eg. ~'1..z alaIJ~ 
a11;i.-ag 111cg\·úlasztúsúnúl - ha azt az orvos a g;i..·ógysze~ 
ré,szrc híz'l.ia - az leg~·eu a1, irúuyadó, hog~· az elosz
tand('1 hatúnn~«tg- \·ízhen ol(lúdik-e? E'l.i esetben a gelatin 
glyt·t'I'Ílloldat \·úlasztandó a\11pa11yagkl•nt és készítést 
meleg útou kiii11t{~ssel kell vl·g·ezni ezen c:élra készült 
iSillí'I'! t'('.Ittft:l'!!lÚhau. \~íz;he11 o\da.latlau g·yógyszercknél 
leginl;:úl1h a t'.<l('aova.i szerepel alapa!l~·agként. ez eset~ 
ben a lu" . ..;zítn1l1nyt leg·töhhszür hideg· sajtolússal úllít:iuk 
elő ~a.itolög·(•ppP] vag~· kézzel vc.tló alakítússal. Itt foko
zottan íig;~·e]jiiuk a hatóa11yag pontos elos'!Jt{tsúra, au1c
lyei \·ag;.- víz;heu ol"tlva, yagy kiizö1nhö.-. poranyaggal 
On'Hll·n:;ít<i. talc·u111) gonclosan cldörzsölYc YÓgeziink fi 
lttúlag· oszlatjuk azt cl g;\·úrússal az alapanyagban. 

}~ k:l·szít111{~11yck nagysúg·úra. súlyúra g·yógyszer
kö11~·viink ad irúuy\'. a -„Suvpositoria et G·lobuli" [tlt.alá
nos t'ejezet:l•.hen. 

..::\ F. "N.-hcn felvett kés?.íhnényck túlnyornó részét 
rendeléskor kl•szítsiik el s lehetőleg ne túroljnk, inert a 
eal'aova:i vag·;\~ s'/,appau ayasodik, a gclatin-g·l;\·ccrin 
pedig· hosszahh eltartás utún nehezen oldódik. Egyes 
kúsz.ít1nényck - suppositoria liaetuorrhoidalia - kész
Icthcn tarthatók, dc e'l.. esetben rövid iclörc, lel'eUehh 1-::! 
hr'>1Lapig· túrol.iuk n?,t. liüvös, ue<lYessl•.gtől védett. helyen. 
J_,eg<·l•\szPrÜlih n <·{•lra a jól zúrúdó, gurn1uitii1nítésscl el
lútott. ú. B. pateBt'/,Úra:-; széles üveg. a1uclynck aljiíra 
darabos c·ah·iu1nox:ydot helycziluk. 

Orvosi S'lA'Inponthúl n glohu!nsok és kúpok alkal-
1naz;úsú11ak kl'ttiís eél'.ia vaii. ISg~·részt valarnely helyi 
fnl;\·n1uat g·~·óp::;ítúsa (pl. gloh. ichthyoti, sup11. hacn1or: 
rhoiclalia sth.). 1uú~rl1 szt. a V(~ghél11ek, ruint l'elszívódús1 
fe!iilt'tuek a kihasz11úlúBa oly esetekben, au1ikor a gyúgy-

14'' 211 



szer per os vagy parauteriális alkalmazása nen1 le.het
ségcs (távolhatás). A per rectum adagolt gyógyszerek 
felszívódúsának útjút már fentebb röviden vázoltuk 
~Iég c:-;ak azt jegyezzük meg, hogy az ú. n. suppositoria 
cava - ha az orvosi gyakorlatban elterjedne - hizo
IlJ.'"Os he1:v-ileg ne1n izgató szerckuél idcálisa11 rnegfelel
nének a felszívődási követeln1ényeknek. 

Ugyancsak jók a butyrun1 cacao pótlására hasz
nálatos diaetlrylenglycol szár1nazékok is, bár az olvadás
poutjuk 40D felett van, de a végbélben összegyülő víz
ben feloldódnak és a hatóanyag S7;Jtbadon dil'fundúlhat. 
Ezekről a kérdésekről azonban szükre szabott ko1n1uen
tárunkhan bővebben 110111 áll móduukhan n1egen1lékezni. 

* 219. Suppositoria analg·etica. 
(Rendeléskor késziteudő.) 

RJJ . .t\cidi vhl'H,\"laethylbarhiturici 
.r1ran11na. se111is ( [J O.:i) 
~\_ n1 i dazop he1t i 
!lrannnata. duo et scnlis (.q 2.5) 
13nlyri cacao qu. s. ut fiaut sup11ositoriae- No. \T. 
Detur ad seat. 
S. Fú;ida\orn esetén 1 kúpot. 

_J{észítése: 1\..z aci<l. pheuylaethylbarbituricu1not és 
am1dazo1lhcut g·onclosan elporítunk és reszelt butyrum 
caeoYal (12 g-al) eg~rne111ü keverékké O"vúrjuk, 1najd 
készítünk belőle 5 clrh. kú11ot ,,.,, · ' 

1'ulaJdoJ1H<Í[Jni: Fehérsz.inü, H g átlagsúlyú kúpok . 
..._•1 készítés n1n_q.11<n·á.zata: A ···készitméuv csak hideg 

sajtolússal készíthető el. i\.z amidazophen Porításkor ta
padóYÚ Yúlik. JJOrzik. ezért cólszcrii néhány csepp aether 
depura~us~al e~,őzőleg· megn~dvesíteni. „Ex tempore" 
azert kesz1.tendo, mert az atnH1azophcn fény és hi5 hatá
sára lJomlik - sárgásan színeződik - íg·y a készítrnény 
hosszabb ideig uen1 tárolható. · 

I(iszolaállatása (expedíció): Célszerü a. kúpot sta· 
nio1ha ill. cerat- Yag;y cellophaupapírha cson1aO"olva~ 
papírdobozban kiszolgúltatui. t> 

GyúfJ.IJhatdsa: 1\ 1>heuylaethylbarhi1tursav ús an1Ída
zo1)heu hatásáról. a (iO sz. készilrnénynél etulékeztünk 
rneg. ri'iint a nevéből is k:itünik, fújdalon1csilla11ító ha
tású szer migrain, haernicrania és n1ás érg-örccsel júró 
fájdaln1ak ellen. - }lún~·úsesillapító hatása is van. 
Ezért is helyes kúpban adni akkor, antikor a rryomor 
úgyse1n tür sernmiféle g·yógyszcrt. "' 
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220. Suppositoria bensolsulfau1idi. 
(R.ende1éskor kl~s7,íteudö.) 

Rp. Paraaminobensolsulfamidi 
t1ra.nunal:a octo (g 8.0) 
Butyri cacao 
qu. sat..ut f. supposit. No. X. 
Detur ad scat. 
S. Naponta 1-3 kúpot. 

J{észítése: A paraa1ninoheuzolsnlfonan1idot gondo
san porítva reszelt butyruu1 caeao\~al (22 g-ga1) egyne
mií keverékké g·yúrjuk, majd készítünk belőle 10 dh. 
kúpot. 

Tula.JdoJ1sága.i: Halványsárgaszínű, 3 g átlagsúlyú 
kúpok . 

.. ..-l. készítés ?11agyn.rci:~afa: _,_fl,_ készítn1ény legcélsze-
rűbben hideg sajtolással készíthető cl. Fény és hő ha
túsúra a paraantinobenzolsull'ona1nid bo1nlik, ezért fris
sen készítendők el a kúpok . 

[{iszoluállafása. (cxpcdíci6): Egyeuként célszerű 
staniolha Yag·y eclol'anba ('SOn1agolva papírdobozban 
kiszo1gúl tat.ni. 

GJJÓ!J.IJ/ialása: .A„ készítrnény gyógyhatásáról a 3;) sz. 
készítrnénynél ernlékez.tiink meg részletesebben. Sokan 
per os uagyon érzékenyek a parnarniuobenzolsulfon
amiddal szen1ben. Gyornorpanaszok, étvúgytala.usúg, hú
nyús 1nutatkozik különösen nagyobb adagok vagy hu
za1nosabb szedés utún, ilyen esetben tesz jó szolgálatot 
a fenti SllJlpositoria. 

221. Suppositori:~ digitalis. 
(R.endelé.skor készítendő.) 

R.p. Digitalis folii 
tfran1:tnala. qun.ttuor ( fl .J.O) 
Butyri cacao qu. s. ut. f. supp. No. XX. 
Detur ad scait. 
S. Naponta 3-szor 1 kúpot. 

J(észífése: A g;rógyszerköuyvben pontosan körvo
nalazott miuőségű digitalis foliurn pulvist előbb kevés 
tejcukorporral fínoman elporítjuk, majd gondosan el
keverjük reszelt butyrun1 cacaoval (5G g-al) és a keve
réket nüudaddig gyúrjuk, u1íg egyenletesen zöldszínű 
masszút nyerünk; ebből készítünk 20 db. kúpot. 

Tula)donságai: Zöldessziirkeszínű, 3 g átlagsúlyú 
kúpok. 
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1 
... ·1 készítés n1a.r111a.rázaln: lt tligitalis kúp butyr111n 

eaeaoYal csak hideg sajtolással készíthető el fenti n1ó
don . ..:\készletben tartott durva dig·italisport clöbh g-on
dosau porítsnk cl, n1ert a Yéghélhől - iuint azt az {tlta
lános fejezetben kifejtettük - csak lassahbau tud a 
halóanyag· a nyúlkabúrlyúu útdiffuudálni. 1\ készítés
nél ügyeljünk arra is. hogy a felhaszuúlandó eacovaj 
savszúrna a ~-öt rneg· ne haladja. azaz avas ne legyen. 
inert a szahaddú v{dt zsírsavak a dig-italis o·lvcosidúlt 
ha tí1sértékét erősen lerontauúk. Ezért. szükség·Cs a kú
pokat n1i11clen esetheu „Ex ternpore" készíteui. 

J{iszoluáltatása. (expedíció): Legcél:-.zerühh ,-ékouy
eelofan-húrt;rúba eg·yenként. hecso111agolva - léo·1ncti
tescn c.lzúrva - kiszo1g-últntni „1-Iüvö~ hc1ven tnrt~ndó" 
eírnké,-cl. · 

(/.IJÓl!.l!fl(ff(Íso: l\. dig-italis értékes n·y{itr\-ító hatúsá
rói az, Tuf. digitalis fc.iczetében részft:te;L;n lllco·ernlé
k('z,tiink . .:\ digitalis per rect-11111 ada 0 ·olú:-a van·y "'akkor 
szükség-cs, ha a beteg g~;o1nra IJ('In 11írja. vag~- ahhau 
a~ í'.~ctheu. ,ha :1 1J1ú,ihau t'ennúl!ó pnug·ús fnl..,--túu a di
g-1talis hafoanyaga a Vl'lla 11ortncu kereszf.ii\ 11e111 tnd 
rL•\szÍ\·Ódui a Hag~- vérkürhe. 

* 222. Sup11ositoria dig·italis e. theohrontino. 

(Rendeléskor készítendő.) 
Dig-italis folii 
llrrr111111afa duo (l! 2.0) 
'l'!ieohro1nini 1n1ri 
lfl'Ol/111/{f/(f f{llÍll({U<' (lf ;/JJ) 
. Rutyri t'<tt·ao qu. s. ut. !'. supp. );o. X. 
11t>I ur tul st·a!. 
S. Xapnnla H-sznr 1 kúpot. 

!l(í.~·„z_ffL;sc: ..:\z eléií,rt 1niniis<;gü dig·itali:·devél port 
kcves te.1euko1:r.i.orral elohh vo_rrúdörzsöliink, rnajd gon
dosan elkever:iuk a thcohrou111l1.11n purn1111na1 és a rc
sz~lt bnt:.·r1nn caeaoval (~H g-al) 1ninrladdig o·yúr·juk. 
nu,g·_. l'g·:-.·eoletesc~l zö1llsr.íuü rnasszút nyerünk"; ;i;hől. ké
sz1tnuk 10 r1b. kupot. 

, Tu!o.fdo11sá11aif, ({ k(ís:zilL's ·1nat1.11ará.zafcif <!s kis:.::ol
oaliotasa{ (C:\'}JCdícirJf): l.1Ústl a 221 SZ. készíf1nény11i..~L-· 
.. ~f:i~(llf!f/ta.fás,n:, ..:-\ digitalis levél porunk 1ier reC·.tn1n 

to~·ten,o ad_agolasara vonatkozólag utalunk a 221 sz. ké.:.: 
szitn1_eJ1yr,icl, ~'linoud?ttakra. r\ vele együtt adott thco-. 
hro.nun t~1g!l'.]n,a sz~v. a vese és ag~- v{:rereit. .l\_ szív 
ereinek tag1lasaval (okozza a lcrornlott szívizornzat vér . .:: 

2i4 

cllút.úsút, túplálkozúsút; a vese ~reine!( tá~ítúsúval pe
dig· ige11 erél:.-es diurctikus hatast valt kt (fokozza a 
glon1crulus filtrációt). . , . . , 

l\. vesét uern izg·a.t.1a, vcseg·yul1adasl~or is adha.:to, 
de akut stndiu1nhan óvatossúg· ~1.jánh~ .. tos„ l\ t.heohro.1111nt 
a g·yornor rosszul túri, ezért celszeru kupban adni. 

* 223. Suppositoria haen1orrhoitlalia. 

Rp. SnprJo:üt. haemorrhoidul. 
Dctur ad scat. No. X. 
S. Szükség szerint 1 kúpot. 

]( észíff>se: .:.\ gyógyszerkö11yvhe11 
tnény s Plöirata a következő: 

Bisn1uthoxyjodogalli.cun1 C\TI) 
Zineu1n oxydat. C\T) 
..:-\1nyh11n trit iti C\TI) 
C~era flava 
Butyru111 eaeno 
Re;:;orcin 1n11vis 
Ba1san1111n pcruviauum 

f. supp. No. X. 

hivatalos 1;;:&szí~ 

1.0 g 
1.0 g 

2.40 g 
0.92 g· 

17.;íS g 
0.10 g 
O.ilO g 

l\. porokat gondosan összekeverve. a cera flava és 
butvTum cacao vízfürdőn (kb. ()5°-on) összeolvasztott 
rnaJd kevergetés közben szobahöfokrn hütütt tnegreszl~lt 
keverékével egyncrriü t.örneggé gyúrjuk. Ehhez a keve
rék_her. adjuk a porított rcsoreinnak perui li;:tlzsan~han 
való oldatát és vele is1nét összegyúrva, 10 drh. kupot 
készítünk . 

1'11la.jdo11sd!foi: Zölde:-:sZiirkP:-:zínü (nen1 súrg-ús vag;y 
viiriises úrnyalatú). tel.ie:-;en egyuernü, TH~rulJ;.llz~an1 il
latú. kb. 2..10 g súlvú kúpok . 

.. A k<;szít1>s ·111<1f11;orri:zota: .:::\ készít111ényt. hidep; ~;aj
tolús:->al kell c1kósZ(teui a kö\·etkező okokhól: ~.\ fö}H'.tó
anyag. a hisn1tdhoxyjodogalli(',unt főleg·, lu'.í, fény, 11ed
vessl>g és saYi anyag·ok jelenlel{~he11 aranylng·. ~yo1:::;a,n 
ho111lik súrg·ú:-:-YGriis szí11íí ·yeg·:-.·iiletté ~zahnd .1od k1\-a
lúsa n1ellctL Ezt. a liontlúsL t'e!tétleniil kcrlilrdink kell. 
ezért lehet csak hidegen sajtolni a készítrnéuyt. - Igen 
fontos 1uég-, az. hogy a eaeaovc.d ne legyen avas (sav
:-:z{uua \egfe\jebli :.! leg·yeu! !) és hogy a ecra flavával 
való ö~szeolvasztúst n1agas hőfokon ne Yég·ezzük, lcg
t'eljehh G5"-on vízt'iirdön. Feltétlenül keriileutlő 1nég: a 
légnedvesség is. ezért. a készítrnényt vékony C'.elotan 
húrtyúha hurkoljuk clarabonké.ut, an~ely légruenles t~so-
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magolúst biztosít és eltartúsát hűvös, szúraz, fénytől 
óvott helyen, jól záródó edényben égetett rné;.;z fÜlött 
végezzlik. Legfeljebb 2-3 bóna11ig túrol;iuk a készít-
1nényt;. Born_loLt, sárgás vag·y vöröses színű kúpokat 
ne adJunk k1. 

J{iszolgáltaf ása ( expedíeió): Egven.ként celofa.n 
luírtyáha burkolva szolgáltassuk ki, „liüvü~ helyen tar-
tandó" jelzékkel. · 
. Gl}ógyhafdsn: ~'1..z aranyeres (nodus haernorrhoida-

11~) panaszok, atnennyiben a műtét nem feitétlen indi
kalt, helyesen alkahnazott kezeléssel általában m?o-:.z.Hn
tethetők. Ennek előfeltétele - a gyógyszeres kezelés 
n1ellett - a székrekedés rnegszüutetése enylie hashai
tókka1 és a végbél tiszf.úntarl'ása naponkérit vaO"y nn\-
sodnapoukén t. Ülkaln1azott ülőfiirtlőkkel. "'· 

-:?- haernorrhoidalis kúpokat a fürdő utún este <:l>l
szeru nlkal!nazni, an1ely az adsf.ringens hatú.-.ú ziuc~ 
oxydon kívül, enyhe dcsinficienscket és hún1osítr) szere
ket tartahnaz . ..:-\ kisehh vórzések után a ferliizés ]ehe~ 
tőség'{' nlindig fennúll. Ilyen esetekben a fenti, s~1 rend 
szerint a kúp alk~Lln1azúsa kiilöuösen eléíuvös. 

Erősen g~·uJiadl: aranyérre horvaselin.Hel vastao·on 
beke:1t g-azet s e fölé vúrakötést (Goulnrd ·víz stb.) kell 
tenn1. 

„ N_agyobh arauycrc:-; (•so1nó sérüléséué>J. ha a vérzés 
CfOS CS, b:u;tós S a \"él'z.Ő ,ter,iiJet, Pr(ísen fúj, Úgy a keze~ 
leshcz 1nkabh a .~24 s.z. kesz1tn1e11y felel rueg, au1cly ha~ 
mgros~111 l!,1eg~zunteh a panaszokat. ELhen az csetbeu 
szekelcs elott 1s lehet eg;i; kúpot feihasznúlni. 

* 224. Suppositoria haen1orrboidalia cun1 cocaino. 
(Rendeléskor készítendő.) 
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R.p, Cocaini hydrochlorici 
centig ra.11onata. deceni (fi 0.10) 
Solntionis adrenalini 
t1uflas X. 
Resorcini 
cenfiara:rnn1ata quinque (g O.fJ5l 
Balsa1ni Peruv1ani 
centit1rronn1ata qitindecini (e; 0.13) 
1\cidi borici 
granona seniis (fJ 0.5) 
Bis1nuthi oxyjotlogallici 
granuna unuJn (!/ 1.0) 

Butyri caeao 
qu. s. ut fiant suppos1t.oria No. V. 
Dctur ad sca.t. 
S. Na1Jouta legfeljebb 2 kú11ot. 

J(észitése: 1\ coeainun1 hydrot~hlori.eu1not és a re
sorciut az adrenalin oldattal elkeverjük és 1 !1' adeps 
lanaeval felvesszük, 1najd az aci<luu1 boricu1uot és his
muthurn oxyjodogallicuniot külön fí1101n porrú dör
zsöljük és hutyrun1 caeaoYal (1:!.ítl g-all előhh egyPnle
tescn elkeve-rjiik és nu1s:;zaYÚ gyúrjuk. Ehhez a HH1sszú~ 
hoz adjuk elöhh a JJerni hali~arnot, :najd egyenletes 
eloszlatús utúu összegyú1.iuk a::; ::deps lanaeval cldör
zsölt: keverékkel és a töké!et1~se11 ho1nogtS11né YÍllt nH1sz
szúból készítünk iit darah kúpot. 

1'ula)donsáf/a i: Zöhl·J-"~zürk1.~ színü (r:1e1n siu:gús 
vag~· vöriises úru;valatú). telje;.;en l'gyneu1ü. peruhaJ
zsan1 illatú, kb. a g súlyú kúpok. 

.i1 készítés -u1ar1.11arci.znf-ciI, /.C-iszoladltafdsút (expedi
dió) és !J.1JrÍ!J.1J/u1t<isá/: Lúsd a 2~il sz. kés-zíi.nténynél! Ezt 
a kúpot inindig· reudelóskor kell készíteni, iuert az ad
renalin g·yorsan clhonilik. 

225. Suppositoria opii e. helladonna. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Extracti. belladonnao sicc. 
Extrncti opii aquos. sicc. 
aa. centiuranuuah1. dcce1n (u 0.10) 
Butyri cacno 
qu. sat. ut fiaut supposit. No. \T. 
Detnr ad scat. 
S. Naponta l~'l kúpot. 

J(észífése: ~A,.. belladonna és op1urn kivonatokat szá
razon vagy néhány csepIJ desztillált vízzel (kb. 5 esev
pel) gondosan eldörzsöl"j-iik és az oldathoz őrölt vagy 
reszelt buf.yrn111 cacaot ~1dva (14.80 g-ot), azt mindaddig 
gyú1·juk, m.íg egyenletesen barnásszínü masszát nye-
rünk. Ebből készítünk 5 db. k1ípot.. 

1'ulajdon-sár1ai: Burnásszínü, gyengén opiumszagú, 
kb. 3 g súlyú kúpok. 

.... .J.. készí.fés ntagyard.zata: Ugy az extr. belladonnae 
sicctonúól, mint az extr. opii aquosuu1 siccuniból csak 
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az előírt n1en11.uiséuel (aa. 0.10 g!) és 11en1 a kétszeres 
1nenuyiséget kell le111érni, n1ert a gyógyszerkönyv „Ex
tracta" fejezetének 10. szakasza csak „az orvos által 
rendelt" 1ncn11yist'.•gTe \'OIHI tko;1,ik . ..:\z, F. N. a gyóg·yszcr
köny,· függelékének tekintendő B. :ThI. rendelet s ezért a 
gyógyszerkönyvi előiratokkal azonos 1nóc1ou csak az 
előírt 1nenuyiség·. veendő. - ~~ kivo1utlok elo::;zlatúsa leg
cé1szeriihben néhúny l'SCIJP YÍí'.ze1 ti.irtéuik, a1nikor ol
datot ugyan ncn1 uyeriink, de kcnőcsszcrü cson1ó1ncntes 
elegyet kapunk. Ezt a cacaovajlJan könnyen, egyenlete
sen eloszlathatjuk. 

J(iszoladltaf-ása. (ex]Jed1ci6): \.iékouy cc1of{u.l húr
i:yúban cg·yenké.nt hecso1nagolva szolgúltassuk ki. 

(t.lfó.0.11/irrtáso: ~!\_ készí11nény g·yóg:-.·hatúsúró1 últnlá
han az 5H sz. kés1.ítn1én)·n('.l e1nlékezt-iink tncµ;. ::\ fenti 
gyóQ;yszer kúpu.lali:l1an Yép;bé>lg·iirl's (tcne:;:n1ns) és kiilö
uöscn n1éhg·iirC's (dis1nenorrhoea) 111egsr.iintetésére igen 
alknh1111:.:. Gyorsahhnn {•s crélyesehlH•11 hn1. 1ni11t per os 
s l'ele.s.lege:::sé teszi a ::-uheutan alkahnnzúst. 

78. Glohuli ichthyoli. 

Rp . ...:-\ n1 n1on i i sull'oieh t hyolici 
t1ro1111uafrr u11dcci111 ([! 11.0) 
Gelalinae 
.r1rr111111urtr1 quindeciH1 (u 15.n) 

G·lYcPrini 
{1r(1.11u11alo quinqllflf/inf-rr quinque (fi 5:>.n) 

.A.qnae destillntne 

.rJra11u11afo undcvi,r1i11fi (l/ 1.9.0) 
Solvc leni ralore. fi.1. r. glohuli 1011gifor1u. No. X. 
n. ad sentnla1n. 
S. lliivclygolyók. 

J(észítése: ..7\7. ollóva1 összcvúgott gclati11t az előírt 
n1e1111yiségü hideg· desztillált vízben kb. -1-fi óráig. le-. 
t'ülliitt szélesszájú Erlen1ueyer lo111bikbn11 duzzaszt;1uk, 
n1a.itl hozzúadvn a glycerint és a111mouinm sulfoichtyo
li1:u1not forró vízfürdőn addig· ruelegí.tjfrk, n1ig a gela
tin teljesen feloldódott, 111ajd forró clcsz.tillúlt vízzel az 
oldatot eredeti súlyúra kiegészítjük s olyau hosszúkás: 
alakú globulus kiöntő fé1nt'or1núha i.iutjiik, a1nelynek 
helsőfeliiletét spiritus sapouatussal vékonyan hekeutük_~ 

218 

\ 

.._.\ ~zohahőfokon lassau \ehütött szílúrd globulusokat 
külön cso1uagolús nélkül cx1>edíúl:iuk. 

1'ula.Jdonsdua.i: ICözelítőleg 10 g· útlag·súlyú feketés-
1Jarua szíuü. jellen1ző a1nn1011ium sulfoichthyolicum 
szng·ú, hosszúkás alakú globulusok, a1nely.~k lang~-~s 
(37~ -os) vízlJe téve és ahhau kevergetve, konnyen fel
oldódnak. 

... 4 készítés JHll[fyard.zata: ~A.. felaprított g~la.tint leg
jobban úo·\- Yihetjiik yjzes oldatba. hogy in1nt hydro
j,hy! koll'Z,idot~ előbb néhúny órú ig hideg ,-ízl~eu duz
zasztjuk. Igv a forró vízben való utólagos oldas _g/~or
sahh, az oldat tisztúhb, inint a közvetlen inelegitessel 
készített. oldat. ."\ n1elegítést yízfiirdőn vég·ezziik, inert 
a :-:zahad t.üzöu a gclut.ln k()nuyen n1ep:pörkölő~lik. .-7\.z 
oldat utólagos kiegé~zítése t'orró l,lesztil_lalt Y1zz.el na
•rvou fontos. n1<>rt. a n1eleg-en valo oldaskor az oldat 
fiCko11eentrúló1lik. Erre yc;1,elhelők vi~sza azok a pana
szok. arnel)·ek u kiöntés 11ehé>zségeirö!. tovúhhú a glo
lnilus rossz oldúdúsúrúl tP:-17,llek endítt'.>st. 

..-\ kiiiutött. o\dalol ~;1,ohaldífoko11 a;1,ért kell lassan 
lehüieoi, 1uert íg~; kt'.•szít tnéuyünk feliilete s:.-ép sí1n~~· 
eg·ven!etes lc:-;z és a l'é1nl'or111úliól köu11ye11 k1e1nelheto. 
lD'l;t :-;pg·íti elő. n1éµ: a for111úuak spiritus saponatussal 
,·a\ú kikené::-e is. 

...:-\. kész.ítn1é11)- hossznlih ideig (2-H hó11a11ip:) v{llto
zús Bélkiil eltartható, jól z.úrótló tógeiyben vagy_ 1),01'~ 
cellún tartúedényl>e11 hüvös helyen. Rosszul ,7.tn·o~lo 
edéuvlH•n a felületen vizet ko11cll'nz.úl és 111egpeneszed1k. 
J-Ios~zal-Jh túrolúsa azért ue111 tauúcsos, inert a lienne 
lcvö gelatin idővel vízhen ncheí'.Pll oldódik, atnely a. 
gelntiunak mint kolloidalis fehérje- (enyv) oldatnak 
snjhtossúga. 

]{is.zolgáltatúsa (cxpcdició): .Jól zúrócló papírdoboz
ban szolgúltassul\: ki. 

G;l)ó[lyl1ahisa: 1\z f}-I111:101~iu1n. s_ulf~ich.~hyolicuz;t.1 
az eg·,~etJen vízben oldódo kat.runyke~z1t111cuynnk. ~;\.nt,~
scptil~us, hú1nképző. g-yullaclúst .. ~.sökkcntő szer. 1\ uo
n·,·ócrvúszatban 10-~011/o-os g·lycer1nes tan1ponban vagy-_ 
g.iol~~lnshau „ehrouikus inóbuyak gyullad_(l;" kczeléséi:e 
hasznú\.iúk. l~rre a eólra 13úrsony últal a.1anlolt long!
tudinali~ hüvelyg·o\yók v(dtak he leg·johbau, rucrt..n ha.1-
\ékonY o·elatin rudaeskúk a rnéhnyakon jól 1negbunnsz-: 
kodni:ik ~:-; lassú ohlóclús::-al az eg·yeuleles halúsl hizto
sítjúk. 
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X. SYRUPI. 
Szirupok. 

226. Syrupus fcrrijodati. 
Rp. Syrupi ferri jodati 

.<Jran1nzata. qul-nquagi-nta. ([} 50.0) 
D. S. Naponta 3-szor 10-30 cseppet kevés víz

zel beven1ú. 

J{észitése: i\. gyk.-hen hiYatalos készít1nény! Cél
szerű készítéskor az előírt ferrum pulveraturnliól két
szeres 1nennyiségct, a jódból pedig 5°/o-1tal többet ven
ni. }\. hütővíz hőmérséklete 15-16Q legyen. 

Tulrr-}douságai: IIalvúnyzöld színű, tiszta átlátszó, 
vasas ízü, kissé savauyú szirup. Fcrrojoditl tartalma a 
brüsszeli egyezmény alapján 511/0 (Syrupus ferrosi jodi
di concentratns). 

J(iszolgáltaldsa (expedíció): Színig 1negtöltött ki
sebb vilúgosszí.nü pala<.~kban „\'ilúgos helyen, jól lo
zár\·a tartandó"' cí1nkével sz.olgúltassuk ki. 

Gy(Jgyha.fása: l\. készíttnény i:i0/o ferrojodidjúhiól 
4.1°/() esik a jódra és O.Hn/o a vasra. Elsősorban tehát jód 
hatású ve 0 ·vület amelvnek o<yÓ{"vllatú-=át a lfi·J si ké
szítu1éuynÓi fej{ettük ·ki, de""'eu~Cllett 'í.:i.tiinő fe1:r~-vas 
készítruény is (lásd a 145 sz. készít1nényt). Lyruphati
kus gyer1nekeknek rendel.ik leginkább. 

227. Syrupus hypophosphorosus co1np. 
Rp. Syrnpi hypophosphorosi cou1v. 

r1ranl'lnata ducenta ( u 200.0) 
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal kevés vízzel 

Leven ui. 
11.észí:f:ése: l\. gyk.-ben hivatalos készítmény! 
„A. sók oldását célszerü a következő sorrendben el

végezni: ..-\.z előírt desztillált vizet kb. 40c -ra felmele
gítjük és oldjuk beuue az acicl. citrictunot, chinin. hydro
chloricumot, a porrádörzsölt ferrum lacticumot, man
gauum chloratu1not, calc. hyvovhosvhitet és vég·iil az 
extr. strychni sicc.-ot. 1:\. nyert zöldes oldatot papíroson 
a cukorhoz szűrjük és abban enyhe melegen (50-fi0°) 
vízfürdőn feloldjuk . .l'\. kész szirupot lrihülé.s utúu for
ralt deszt.illúlt vízzel kiegészítjük. Legcélszerűbb a ké
szítményt ablakban eltartani, de a közvetlen napfény 
tompítúsúra fehér sziíröpapírt tegyünk az ablakiiYegre. 
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G.11óg.11haf<isn: , R~ho~ans,_ idegcsillarlitc} é,:; st<~nna
ehlcum neurasthen1a cs altalanos gyengeseg eseteiben.. 

* 228. Syrupus kolae. 
R.p. 'rincturae strychni 

f/1"((.111'1JlOfa. fria. ( [/ 3.0) 
Extracti kolae fluidi Ph. Hg. III. 
'l'ineiurae } ... urautii 
aa. granonata ·viginti. (!J ~0:0) 
Natrii gl:rcerino1lhosphor1c1 sol. 50n/e_ 
r1ra.n1.n1a.ta f'riainf:a. ( g 30.0) 
Svrupi shn1llicis 
a(/ orn111111nta ducenfa (g 200.0) 
nr. i). S. Naponta a-szor 1 evőkanúlla.l. 

J(észífé.~e: :\ tinel.urn str~·chuit, cxtra9t-.un1 k9lao 
íluidumot és tinl'tnra anrantiit elcgyítiiuk cs hozzaacl
juk előhh a nalriun1 glycerinophos11horienn1 50°/o~_os ol
datút. vúg·ül a sr.irnvot. ~.\z. íg·y uyert oldatot papiroson 
sziir.iiik„ , „ , 

1 
1 • 

7' u1a Jdon sát1ai: \ 7öriisC!-i sú~gús. sr-1 n u, C'( e se s :::cscr~1 
ízü. kólatna.g; é.s narane:-; sz.o~g·u szirllt>, arnely hosszu 
ideig yf!ltozatlanul eltarth~Ll?; , , , „ 

Kiszolgáltatása (expcd1cw): Jól zarodo nveghcu 
szolgáltassuk ki. 

e; .11óa .11li at ása: Col' rei 11, st rychniu é:; g1y~~9'rylphosph~t 
tartaln1ú kó_sr.ít1nény. a1nelyet ncurasthenu1s l_JUll~SZ?}1..
hau, ld 1nerii \ tségi. ú llapotok, , ~·e.con ;:alesceuc1<7 ic~~~cn 
tonicu1nnak használnak . .i.\ c9If~1n, es s,trychu:1: 11..~~ze: 
lebhi g~„óg·yhatásúról több kesztt!llenynel .emle11..eztunl:.. 
meg. 1\.. natr. glycerinophospho:i;.1cum az idegrendszer 
lccithinjének fe1épitésében Yesz reszt. 

* 229. Syrupus Iactocreosoti comp. 
Rp. Codeini hydrochlorici 

centi.r1ra:1nn1afa decern (rJ 0.10) 
Calcii Jactici 
gra.mmata sex (g 6.0) 
Kreosoti puri 
qu.tlas VIII. 
blci menthae piperitae 
gullas IX. 
Spiritus diluti 
gra.nnnata. fri[Jinta. ( u 30.0) 

221 



Syrupi situplicis 
ad tJr(onn1rrfa frccenla (l/ 300.0) 
nr. D. S .. Naponta 3-szor 1 kúYé.skanúllal. 

J(és.zílése: Leg-eélszerübb két oldatot ké.szíteui: 
a) Qodein. hydroch loricun10.10 g-ot, Calciun1 lacticu1n 

6 g-ot feloldunk 99 g fi0-70° -ú forró desztillált ''"Ízben, 
az oldathoz adunk saccharum album 164 n·-ot és a cuk
roÉ :~~zfürdőn feloldva~ a nyert sziruPot papíroson 
S~lll'Jllk. 

b) }Iígítot~ szesz 30 g-hau oldunk 8 csepp kreoso
t1~.n1 pnrnmot cs 9 csepp oleum meuthae piperitaet. \T é
gul az _a) oldathoz cseppenként állandó rúzogatús köz
ben ad:1uk a b) oldatot é.s eg·y napi állás utún a szi
rupot papíroson sziírjük. 

„-'l készílés n1ag.11rrrázaf-a.: Fenti előúllítúsi 1nódot 
azért ajúnl;iuk, inert a l'alci.u1n lacticurn a sziru11han 
csak 11ag:.-on nehezen oldóclik. 

(Jyógyhatását: lásd a llG sz. készítn1énynél. 

XI. TINCTURAE. 
Festvén:rek. 

!t7. l\Iixf.ura st.01nachica. 
Cilendcléskor készítc11dő.) 

R.p. 1'illeturae stryl'hni 
ura1J1111afa fria (ff 3.0) 
'l'i neturae (~hinae c:o111posi tae 
\rini rhei 
aa . .<JJ'(tnu1u1!n quadraf}inla quinquc (g 45.0) 
l\I. D. S. Étkezés cHHt 1h órú.Yal 2:i-30 cseppet. 

1-laszuúlat előtt. felrúzautlú. 

f{észíf:ése: i:\. tinctura str:rchnihez előbb a tinetura 
chinae cornpositac-t, zna.jd a vinurn rhcil: kcveriiik és 
sziírés nélkül szo]gúltatjuk ki. ' 

G.1Jú.(fy/1afúsa,; Sto1naehi.ku111ok alatt. az c111észlé,.;L 
el.ősegílő szereket értjük. _.--\ kcserü auyag·ok a J'ü:-;ze
rekhez hasonl9a~ fokozzúk a 11yúle,}\-úlasztú..,t és a 
g:.-oru~rl~au verhóség~'t. okoznak. l\Iiudig- étkezés előtt 
1/~-1 oraval kell adni, 1uert a túplúlékkal c•_,·-.·iitt adva 
gútol;iúk ah e111{~szf{:sL .. \ bél- és a pa11kreas~iedv ('}YÚ
I~sztúsra i~ scrkcutöleg hatnak. - i)ys{H~psiúhau, ét
Yag·ytal11-11sag'lia 11, hy11at·icl i túshau. rekou ,-alesccneiú
bau llasznúljúk. ),_ henue • Jevö kcYés rheu1n élénkíti a 
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bélniozgúst. u!Íg- a str~·ehniu rokozz.a ·~ l~élfal érzékeny
ségét, s ezúltal élénkíti auuak a inozgasat. 

* 232. Tinctura atnara ferrata. 
Rp. Tinclurnc an1arae 

rrineturac 110111i ferratn 
([((. f//'((1J/}}/Uffl f]lli11dL'C'iUl ({J 1.).0) 
j\[. D. S. Napouta H-szor BD c,;;cppct. Használat 

előtt fclrúzni. 
J(és:::ífése: Tinctura an1ara• és tinctura pon1i fer-

ralne pg-yszerü elegye. . . 
„I'ula ido11scíqai: Barnúsfekete. at1útszatlan folyndek. 

szaga l'rih{·jra ·e1nlékc7.it>l:ii. llosszahh (~Hús nt[~n kevés 
esapadék rakódik le az aljúra. C~éh;z1~ru reudc1eskor el
készí J·e11 i. 

li.~is::olr1dlfaf<Ísa (expedíció): .Jól zúródó, esctleg
CSl'J!Pl'llUÍ:" iiYegheu :'zolµ;úllas:;uk ld. 

(;,11rÍfl}Jl1utrísa: ~\ ya-; g·yúg~·haiú;;;úról a 11;) sz.. ké
szíhnényHl•I c111ll•keztiit1k 111eg-. 

* 2;~:t Tinctura dig;italis. 
Rp. IJ.'inctnrae digit·alis 

qra11u1u1fa quinde~i-Jn (!f 15.0) 
]). S. Na11onta 3-szor 13 cseppet. 

J(<.ís:2:ítése: ... A... n·vk.-hen hivatalos készí11nény! 
Ci.1/(ÍfJ.IJliafdsa:""~\. clig;ila1isra vonatkozó részletes is

mertetést lúsd a 81 sz. készftn1ényuél. 

* 23.!. 1.'inctura opii. 

Rp.1'inctnrae OI)ii 
.<1ran1n1af-rr. quinquc ( r1 5.0) 
}). S. Sziiksi~g ese1An 10-15 c:::epT1et. 

J{és.:::í!ése: i:\. g·vk.-heu hi \'atalns ké;.;zítmén~;r! 
(tJJÓ.rJJJíf-á.o.;a: ...:.\?. ópíutn gyóg-yhatúsút az 52 sz és 225 

sz. készítu1l'uy11é.l isn1ertei.tük. 

* 2il5. 'rinctura valerianac cun1 1nent.hol. 

Il.p. ?\[entholi 
r1ran1111a sc111is (g 0.5) 
'l'inet.urae va!erianac acthcrcac 
ora111nurta qu.indcciln (g 15.0) 
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M. f. solutío. 
D. S. Napoula a-szor l:J-::!:O ('se111let. 

J(észilése: A rncutholt old·juk az előírt 1nennviséO"ű 
tinef.ura Yalcrianae act:herca-bau. ~ "" 
. 1'ula.jdonságai: Súrgúsbarua színü, jel.1e111zö vale

r1ana sz.ia.gú, n1eutho1os, csípős ízű folvadék. Jól elzárt 
üvegben hosszú időn át változás nélliül eltarthatió de 
célszerü mindig rendeléskor készíteni. " · ' 

J(iszol[!áltat-dsa (expedíció): Jól záródó üveO"bcn 
szolgáltassuk ki. "" 

f+.1Jógyllafása: :Eiatóanyaga a valeriúnsavas horuyl
estcr. Seda.tiv hatúsú szer. Neurastheniában, hvstcriá.
ban. szÍYneuro:5isban szenvedőknél jó ercdrnénu~yel ad
h~tó . .:\_ benne lév? Jnenthol hűsítő tulajdonsága eg~;r
reszf~ kelle_n1c~ suh:iekti.v érzést vált ki, rnúsrészt csök
kent1 a han:r1ngert, a.mi egyeseknél a valeriana bevé
tele után :ielent.kezui szokott. 

XII. UNGUENTA -PASTAE. 
I\:eniicsük - l'asztilk. 

r\ kenŐ('sök külső használatra rendelt rrvóo-vszer
ké.s:zítrnéu:rek, ú.llornúnyuk lúg)-, könuycn ker71'1ctŐh:. _.:\.l
talahau alapauyaghól és hatórészhöl úl\auak s lehetnek 
cgyszcrííek vagy összetettek. 

.:\z alapanyag, an1clyhe11 a hatószer van·y oldva 
vagy igen fíno1nan eloszlatva vau, lehet tri'~·Jycerid 
(olaj, zsiradék), Yiasz (gya1dúzsír, méhviasz, ('c1Uteurn) 
e_set!eg parafrin féleség (paral'fin liquid, vaselin, cere
s1n) va.gy ezeknek a kpveréke. .:\z alavanyagnak 
r1c1nesak az a rcndeltetcsc, hogy lieu11e a hatószert 
egyculetesen eloszlathassuk, hane1n az i:; hoo·y a bőr 
felületét zsírossá tegye, bevonja s így ; haÍÓszcrnek 
egyenletes, állandóbb hatást biztosítsön. Ez a hatás 
kétféle lehet: 

1. Feliileti hal'ds, amikor a batószer a bőrfelületen 
fejti ki a g·yógybatásút. Ebben az esetben alapanyag
ként legtöbbször THtraffinfélcséget célszerii használni 
amely alig szívódik. fel a hör mélyebb rétegébe. ' 

2. 1'ái·olabbi hatás, amikor a hatórész a bőrön át a 
n1élyehhen fekvö rétegekbe felszívódva hat. Ilven eset~ 
ben alapanyagul esak a bőrüu út jól felszíYóció trigly
eerid zsir~ldé-kok és "\~iaszt'élék jöhetnek tekintetbe, fő
leg RZ ola.1ok, adevs suillns és a gyapjúzsír. 
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.:\ ható:-1zer 1nind a két cscthcu csak úgy fc;itheti ki 
hatúsút, ha az a kenőcsben a leg·fino111abb elos,ztúsban 
Yan jelen. ~'.\ :ió kenőcsnek yagy lHtsztúnak tehat alap~ 
rell:t'.•telc az, hogy esotnénncutcs. teljesen cgyneinü l~
g:-,-·en. illctYe, hog·y pa11írlavra felkenve ötszörös uag;,c~
túsú lupéval se láthassunk benne göböcskéket. A hato
nnvan· legtökéletesehh eloszlatása akkor lehetséges, ha 
rn:lg-{J1a11 a7, al<qianyaghan oldjuk (ez azonban a leg
ritlZúhh esetben lehctsúges), vagy ha feloldva visszük he 
az alapauyagha. ~.\.z olclúshoz hasznúlha.tun.k közö1nhös 
oldószereket (víz, g-lyl'crin). Ehhen H?· .esetben az, o~?at 
tön1éuv len·ven a1nelvct enyhe 1nclcgitessel eleg:i,-1tsunk 
a 111cg:olY~~·zt.o{t al:q)auyaghoz. ...~z oldószer súlyilt az 
a!apanyag·húl le kell vonni, hogy a hatószer százalékC!s 
ü:-szctl,te!éhen v{tltozús ne úlljon hc. Sok escthen a hato
szert. o!tlússal 1H~n1. esupún cldiirzsii!éssel tudjuk az 
alapanyagban eloszlatni. Itt a követPrHlÖ irúnyelv az, 
hog·y a l'ínon1an porított és :->zitúlt ('/1) hatóanyaghoz 
acl.il1k a 1nego\vasztot t alapan-:,;ag egész kis 1ne11n)·i:-:_é
g·[•t {'s ('snk g-oudo:-; és kitartó cldörz:'iölés utún clegy1t
siik a11róllouké11t az alapanyag visszan1aradt ré:..;zleteit. 

Xa,„,- <rondot. fordítsunk a kenőcsntozsúr n1egvúlasz
túsúra.""'E 

0

c:élra a lt'g"IIH'µ:fl'lclőbh a esiszolt aljú iiveg
n1ozsúr. szintén c:sis7,ult pisztillussal. a1nclyct kizúró1ag 
kcnéies1ik kés7,íf{•sórl~ tartsunk l"PI\11. Ezekheu a ha1ó
n11Yag· eldörzsöl('.•sc a teg·tök6\('feschlie11 végezheti) el. 
iig·~·pljiiuk azonban arra. -hog)· lepattanó iivegszilúnk 
nPhnµ;y a keuéíl'.Sbt> kt•riil:iiin. lla pedig kü_lönlPgcsr!l 
l'íno1u Plo~:z\atúsú kenő(:src vau szükst'>gü11k (p\. sze111c
szcti kí:néí(•siikn61. Yag-)· giihiis 111aradt. a k{~szít1nény), 
úg·\· tt l"t>nti 1nú11011 (:ldürzsiilt kenii(•siit kllunyen n1eg
:itl\··íthal,iuk, ha - dürzsi)\(',g·{•p hiú11)·úlia11 - t-cniiku
luinra kit'Pszített síiríí \·ú..;zr_)J!J'Hhúu vag:y szitún dör
z~:iil_iiik út. ISzt 11H.!!"SOll ;_ijúuljuk kartúrsai11k i'igyehné
be a J"l'l'l'pturni. keoiiesiik l;;:{,szít{~sl·ul•I is. 

lia a7, alap;inyag· 1u•1n t•g-yszeríi, ha1H·u1 összt~tett s 
ahhan külüub1izéí nlYadúsJHndú anyaµ:ok Y<UlHak (1J1. 
o!a í. z:-;ír. Í's Yiasz) (.'Zck hon1og·enisúlúsa vl•gcl!. a7, ösz
SZ(~(ll\"a;-;7,túst kt•ll ulkalinaznunk. Ezt 1niuclig· vi7Jiirclőn 
yéµ;ezzlik (l·sak a 1!1<1g·as ol\·aclúspoutú gyantal'élcségc
kct szahad tüzön u1egolYasztaui) olyau 1nóclon. hogy a 
111ego\\·as7,\Úst ntiudig· n 1nagasahli ol,-adiispo11tú anyn
~·nu kczcl:iiik. azaz. yalrnue11nyi alkairúszt külöu-kii1ön a 
ic•g·n1ag-asa \1!1 o 1 vaclústHHl t ú zs i raclék ol vadúspon tjúra 
hevítjük s a vég;l•n egyrnússal elegyítjük. :.\ n1úr 1ne~·
olvadt ke\·t•réket - ha ~ziik~{>ges - leg·célszerühh ve
ko11~· vattaleruezen vagy -1-:-i-Szörös n1ullszövcte11 út-
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szűrni s a megszűrt oldatot keverjük kihűlésig és eh
ben oszlassuk el a hatószert a fent leírt módon. Sok 
esetbell; i:er~_deln~k az alapanyaghoz vizet vag)- nagyobb 
menny1scgu gyogyszeres oldatot {pl. hűsítő kenőcsök> 
nél). Itt az elv 111-indig az le.gyen, hogy a g·yengén meO"
olvasztott alapanyaghoz apránként adjuk az. oldat~t 
\"agy a vizet s azt mindaddig <lörzsöljük, n1íg a kenőcs 
az oldatot vagy vizet tökéletesen felvette. 

. l\.., kenöesök és paszták legcélszcrühhen-ameuuyiben 
azt keszlethen lehet tartani - nuí:z.zal bevont köe<léuy
ben, vorcellán vagy zoruáncos fé1ntartályban tarthatók 
el hűvös helyen. A hő és fény hatására ugyanis a ke
nőcsök változást .szenvednek, n1egikrásodhat11Uk, az alap
anyagaik hói zsírsavak válhatuaJt szabaddá (avasodás). 
esetleg hat.óauyagaikban is ,-últozús következhetik be. 

1\. keu~csöl.tet és vasztákat hosszabb ideig· n1ég a:k
kor ;.;e1n tarol:ink, ha ar. alapanyag Yagy a hatóanyag 
e~yébl~ént úllás közben uen1 bomlik el (legfeljebb i-~ 
hona1ng tartsuk el a fenti 1nódon), n1ert elveszíti a ho
mogéuitá,sát.. 1\.z?kat . a kCuöesöket pedig, an1elyeknél 
az eltartas lolytan valtozások kö-Yetkczhetnek. be akár 
a hatóanyagban, akár 11edicr az a.la1HlIHlYa1rban a "Sza.b
,·únyos vény1uiuták" „Rer~leléskor kéSzífendŐ" i:~ndel
kczése alapjún rninden csetheu frissen kell elkészíteni 

Ne, fe,lejtsiik el kiszolgáltatás előtt n1cgnézni, hogy 
az elkcsz1telt uuguenturu vagy JHtszta n1egfelel-e a jó 
kenőcs kritériun1úuak: azaz lelJesen egyncnl'ii legyen, 
az alapanyagból szdrn1a,zó uöbök, a hatóa1tya.rJlJól szár 
'ina.zó s.~:en1csek, kristályok, cseppek n1éu erős rilá1;ítás
ba.n se le.qyenek láthatók és a-vas szaga ne legyen. 

* 236. Unguentu1n ad granulationen1. 
(Rendeléskor készítendő.) 
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Rp. Boli albae sterilis 
fJra.nnnatci quinque (tJ :>.O) 
Zinci oxydati 
r1ra.n1n1a.ta triginta (.q 30.0) 
Olei jccoris morrhuae 
[Jrannnnta quindecfan (fJ 15.0) 
Adivis lanae anhydr. 
'l aselini fia vi 
aa. gra.nonata 'Vi.Qiutiquinquc ( !J 25.0) 
M. f. ungueulurn. 
D. S. Kenőcs. 

l(észrtese: A holus alba stcrilis és zincun1 oxyda
tum go.ndos~n elkevert és szitált (VI) porát előbb az 
oleu:n: Jec91:~s n:orrhuac,:al dörzsölj~l~ el fínom péppé. 
Ezutan kuluu felolvasztJuk a gyapJuzsírt és vaseliut 
vízfürdőn, majd megszürjült és kihűlésig keverjük. 
Kihűlés után az előbbi péppel gondosan elegyítjük 
úgy, hogy teljesen egynemii cson1ó1nentes kenőcsöt 
nyerjünk . 

1'ula.jdonságai: Sárgás árnyalatú, jelle1nző csuka
májolaj szagú egynernü kenőcs. 

A készités nz.a.gya-rázata: A bolus alba és zinc. oxyd. 
mint oldhatatlan porok csak finom szitálás és elkeve
rés folytán oszlat.hatók el a kenőcsben egyenletesen, 
főleg a csukamájo1ajjal való eldörzsölés által. A 
gyapjúzsír é.-; vaseliu keverékét melegen a kenőcshöz 
adni ue1n célszerű, mert magasabb hőfokon a csuka
n1újolaj „„A.." vit.a1ninja elbomlik. Ugyanez okból nem 
célszerü a kenőcs készletben tartása sen1, ezért kell 
rendeléskor készíteni. 

J{iszol!fd/tafdsn (expedíció): Jól záródó üveg vagy 
porcellúu tógelyhen szolgúltassult ki ,,}Iüvös, sötét he
lyen tartandó" jelzés:;el. 

Gyó!fyhatása: R.oncsolt, septikus sebek legtöbb 
esetben nem gyógyulnak per-prirnam s ilyenkor a v·ar
ratok eltávolítása után uyiltan kell kezelni. ,..A...z első 
kötésvúltúsnúl a gazet hydrogen hyperoxydba vagy 
híg ell!oros vízbe n1úrt:iák, a másodilt kötésnél pedig· 
múr a l'enti kenőcsöt tehetjük a sebre. Az ol. jecoris 
hú1uvédő „1\."-vitau1inja a sarjszövetképzést (granulá
ció) uagy1uértékbe11 elősegíti úgy itt, mint. pyo<lern1á
nál, továbbá renyhén g·yógyuló fekélyeknél (pl. decu
bitusnúl stb.), valanllnt égési sebek há111osítására is ki
t.ünő sebkeuőcs. 

* 237. Unguentun1 ad manu1u. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Vaselini cholesteriuati 
t1ra-n1111ata deceni (g 10.0) 
Aqua destillatae 
trran1nzata 'Vigint-i (g 20.0) 
M. f. unguentum. 
D. S. Kézkenőcs. 

Készítése: A vaselinum eholesterinatumot vízfür
dőn (kb. 60° -on) n1egolvasztjuk s megszűrve apránként 
hozzáadjuk a desztillált vizet s azzal egyenletes kenöcs
csé keverjük (kihülésig!). 
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Tuln.idonságai: Fehérszínű, szagtalan, egynemű 
kenőcs. \,Tízcseppek benne szahadszen1n1el 11e1n láthatók. 

.... 4 készí.tés '1nagl}arúzata: ..'.'\ vaselinutn cholesterina
tu1n az ox~·cholcstcrinnck. 1nint c111nlgcútornak a jelen
léte folytún a g';'l·k. clőírúsa alapjúu súlyúnak húrorn
szoros n1cnnyiségü vizet vesz t'cl. Igy az előírt víz1ue11y
nyiségct hidegen is feb;eszi hosszabb eldörzsölés köz
ben. I-Iogy az elkészítési időt csökkentsük, célszcrü a. 
fenti n1eleg úton való elkészítés, an1inek 1nég· az· az 
előnye is 1neg·va11, hogy az Így nyert ú. n. kenöescn1ul
sio fcltét:leniil cg~·enlct:es, szahad vízcseppccsk(•.ktől 
mentes lesz. Bár az így nyert keuöes hüvös helyen 
hosszabb ideig• vúltozús nélkül eltartható, 111ég·is t~él
szeriíhb a rendeléskor ,·aló elkészítés. n1ert. hosszabb 
ideig· hüvösen tartott kenöeshöl a \"ÍZ egy1·észe kivúlik, 
an1ely azouhan keYerg-etl•.ssel isn11~t clos7,Jathntó. 

li'"is.zolurílf'ofása (cxpcrlíció): .Jól zúrócló Ü\"eg' vng-y 
porc·tdlún tégclyhen szolg·úJtnssuk ki. 

(;/JÓfJJJlintúsu: l\íint a neve is r1111tat.ia. zsíros „kl\z
kenőc.~s", anH•l;.- a kóz e1·iist'H kisz;úraclt bör{•j felpuhítja, 
sí1natapintat"ÚYÚ iPszi. :\ benne levö YÍZ az epidPr1nist 
lllPg'ciuzzasztja s így a ,·aselitiu111 ('holesterillatnrn a 
n1l•l;"1·Phh r1>tpg:ekhe is hp tncl jutni. J.\lint 7,síros koz1ne
t.ikai kl•szít111{1 11;.· arc·ra is liasz11úlhatú (pudt'r alc'd. 

ol;lo 

2H8. l~niruentun1 altnninii ac(•tici. 
(TI11 nrlc 10skor kószí i l'JH1ií.J 

l{p . .:\[u111inii a1·ctic·i tartari('i solnti 
:\qnae dL'st i1ln laP 
((({. [//'(/}/l///{/f({ (JlfiJI(//((' (!/ 5.0) 
.Adipis lnuae nnhYdr. 
\''"asPliui rlavi · 
ua. r1ran1n1ofrt riyi11!i (!/ :20.fJ) 
.l\L !:· llllJ:;I!c,~d1u11.„ 
D. S. I-l us1 to kenot's. 

J{úszífcíse: ..'.'\z alnnliu. a{'f'Íi(·un1 tar!arie. solntnrn 
és \"ÍZ keYPrl:kéf' aprfn1kt'.•nt adjuk a g-;.«1pjúz~ír t!s Y~l
selju YÍí-Jiirtl(ín kh. flO-G0~-011 11H.'U:-Oiva~ztoft es 
n1cg-szürt. kc,-erékéhC'z. f\ keverést kihül°i!sig· folytatjuk, 
illct.Ye 111indaddig·, 1níg· 1~g-ye11lefes, ,·íze~t>ppekHH n1cn
tes keu(í('s{if kapnnk. 

'l'ula.jdonsáuai: fia!Yúnysúrgaszínü. gya1i.iúzsír és 
gyengén eeetszag-ú eg;.·enletes. lúg-y keniíes. 

.él készíf(>s 11utf/.1Jarázn!á!: T_,úsd a :2H7 ~z. készítmény
nél. 
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](iszol•!Jdltafása (expedíció): .Jól záródó üveg vagy 
porcellún tégelyben szolgúltassnk ki „Ilüvös helyen 
tartandó" címkével. Ne tartsuk készletben . 

(T,IJÓ[!l}hatásn: ....'-\. fenti ú. n. eu1uliós kenőcsöt azért 
hívjuk hüsítő kenőcsnek, rncrt az oxycholesterin últal 
fínornan dispergúlt vizes folyadék nagy felii.leten szét
osztYa párolog s az ehhez szükséges hőt a hekeut test
felülettöl vonja el. Ezzel csökkenti a g·~„ulladúst, amit 
erősen fokoz az Alun1iniun1 acet:. tart. összehúzó ha
tása, a1nelJ- keuőcsalakbau a mélyebb rétegekbe is be 
tud jutui. 

Alka1u1azzák a legkülönbözőbb bőrgyulladásos fo
lyamatoknak a n.1egszüntetésére. pl. gornbús dysidrosis, 
he,~en~~ e kceu1a. seru1n exa n the11111. 1:11·an;"1·ere::; l'Somó k, 
herpesz, I. fokú égés, pruritus helyi kezelésére stb. 
ellen. 

* 2i~9. Unguentun1 anaesthetisans. 
(Rendeléskor kószítcndő.) 

Rv. „'1.cthylii a1ninobenzoiei 
f/1"01i1JIUI Ulllli11 (y 1.0) 
lT11gucnti sín1licis 
ad oran1n1ata deccn1 (fi 10.11) 
nr. r. nug·uentun1. 
J). S. l~~·zést:elcnítő kenőes. 

11.l'szíf"ése: .::\z acthyliu1n-a1ninobenzoieu1not. gondo
san eltlörzsöl.iük ar. u11g'. ::;in1plcx kis rész.1ctéYcl, an1c
lyct clöhh Yízl'ürdőn kb. 5;)~ -011 rueg·Júgyítottuuk. ~~ 
nyert. fino1n péphez egyeuletc:;en hozzúkevcr;iiik a 1nég 
1neg1naradt nng. sin11)lcxct. 

Tula.]donsá!Jai: Fehérszinü. csakue1n szagtalan. cgy
ne111ü kcn6cs. 

... ~1 készíl"és 111a.qyard.~ata: .._c\z acthyli111n-arninohcu
zoicun1 oldatban a kcnöc.~he 11cn1 Yihetö, ezért célszerű 
a fenti készítési 111úd. E kenöesnél igen fontos a ható
rész fínorn eloszlatása az egyenletes érzéstelenítő hatús 
elérése vl•gett.. llo~sz.ahh eltartús rolytún ez a hatús 
csökken, ezért eé.lszerü reudelóskor készíteni. 

l{is;-::oladltatúsa (expedíció): Jól zúró<ló üveg vagy 
porl'ellúu tl•gclyhen szolg-últassuk ki. 

GHÓl!JJholása: ..:\ranyerc:-; eso1núk okozta fújdalotn 
n1cgszüutctésérc székelés clöt.t a végbél bckenúsére hasz
núljúk . ..'.'\lkahnazhatú n1ég- búrrnely okhól húrnfosztott, 
fújdalinas testl'elülct \(Iil. égés, fcldörz;sölés, fekély sth.) 
kezell1sére. ..'.'\z. aehy liuu1-an1i 11ohcnzoicun1uak f újdalon1-
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csillapító hatásán kívül enyhe desinficiens hatása is 
van. 

240. Unguentum boraxatum alcalinnm. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Natrii boracici 
granl.nia seniis ( g 0.5) 
Natrü hydrocarbonici 
ftraJnnza. u.nun1. ( g 1.0) 
Aquae destillatae 
vra.ni.?nata quinque ( g 5.0) 
Adipis lanae anhydr. 
gran1:1nata. quinque (g 5.0) 
Vaselini flavi 
ad . .r1ra1nn1ata quinquaginta. (g 50.0) 
J\I. f. uuguentum. 
D. S . .t\Jkalikus kenőcs. Légoltalmi célra. 

[(észítése: Ai\.. natrium horacicumot és natriun1 hyd
rocarbonicnmot az előírt mennyiségű vízben oldjuk s 
aprúnként hozzáadjuk a gya11júzsír vízfürdőn, kE. 
50" -on rnegolvasztott elegyéhez. A nyert elegyhez vegul 
adjuk a n1egolvasztott (50°) vaselint s kihűlésig ke
verjük. 

Tulnjdonsdr1a.i: Sárgásszínü, enyhén gyapjúzsír
szagtl. egyenletes lágy kenőcs. 

A ké,i;zités rna.{Jl]a.rdza.ta.: ... !\.. natriun1 boracicumot 
és natrium hydrocarbonicumot az egyenletes elosztás 
végett legcélszerűbben vizes oldatban vihetjük a meg
olvasztott gvapjúzsírba és végül adjuk hozzá a vase
lint. ·A sorrCnd 'helyes betartásával finomabb emulsiós 
kenőcs keletkezik, n1ert az adeps lanae által fínoman 
dispergált vizes fázisra a vaselin már nem hat bontó
lag ..... l\..z alapanyag felolvasztására célszerű alacsony 
(kb. 50") hőt alkalmazni, mert a natrinm hydrocarbo
nat fi0° -on feliil már bomlik natriu1n carbonatra. 

Kiszolgdlta.tása (expedíció): Jól záródó üv~g vagy 
porcellún tégelyben, ill. kenőcstubusban szolgaltassuk 
ki. 

GJJÓ!Jy/intása: Az 1939. évi „3~.302 sz. Ijl. M. rendelet 
szerint a léO"oltalmi kis mentoladaban 20 g-ot, nagy 
mentöládába';,. 40 g-ot, légoltalmi orvosi táskában 20 g-9t 
óntubusban készletben kell tartau1. Ner.n lehet teh.at 
rendeléskor készíteni, n1int. ahogyan azt a F. N. elöírJa, 
de nem is szükséges, rnert bomlás nélkül eltartható„ A 
harci gáztól (chlor stb.) felmart testfelület bekenésere 
alkalmazzák. 
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241. U ng·uentum calcii hypoehlorosi. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rv. Calcariac chloratae 
vra.1nrua. u·nuni ( g 1.0) 
Aquae destillatae 
11ranonata unde·v·iointi ( g 19.0) 
Aclipis lanae anhydr. 
V aselini fla vi 
aa. .. oraJnniala ·vigin.ti. (g 20.0) 
1'.í. f. ungnentun1. 
D. S. Kenőcs. Mustárgázzal fertőzött testfelü

letre. 
J{észítése: ~!\.. calcaria chloratát eldörzsöljük a víz

zel fínom péppé, majd zavaros oldattá s csipetnyi vat
táu megszűrjük, mert a kereskedelmi áru mindig tar
talmaz egy kevés hon1okot, rnajd gyapjúzsír és vaselin 
kb. 50° -ra melegített elegyéhez adjuk apránként és az
zal kihűlésig keverjük, illetve addig, n1íg egyenletes, 
vízcseppektöl mentes kenőcsöt nyerünk. 

_4 készítés Jna.fl,l}ará.zafn.: A calcaria chlorata köny
nyen hornló vegyület, n1ert aránylag gyenge savak -
így a levegő széndiox~-d;ia is - chlorgázt tesz belől~ 
szabaddá, ezért igen fontos, hogy a gyk.-nek megfelelo 
készítrnényt hasznúljuuk fel a kenőcs készítésére. Víz.. 
ben a készítmény nen1 ol<lóclil\: fel, Íb.,.Y csupán fínom 
péppé dörzsöl;iük el és a közbeiktatott szűréssel csak a 
durva szerncséket távolítjuk el. R.endeléskor ~zért kell 
készítenünk, mert a chlor lassú felszabadulasa a ke
nő~sben is végbemeg-y hosszí1 eltartás folytán s így. 
chlortartalmából a készítmény veszítene. 

J{iszolqáltatclsa (expcdic·ió): Jól záródó, sötétszínü 
üvegtégel):..ben szolgáltassuk ki, esetleg légmentesen 
záródó óutubusokban. 

Gyú!lyha/ásn: Se!". a 15.5001193~, sem a, 3~.30211939 Ip. 
~L sz. rendelet nem rrJa ugyan elo a tartasat, de puder 
helyett mustárgáz sérüléseknél használ:tiató. Huzam9-
szabb ideig nem tartható el. Lehetőleg frissen kell lehat 
elkészíteni! Légoltalmi célokon kívül fagyás kezelésére 
is használják. 

* 242. Unguentum contra oxynrim. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Acidi salicylici 
Naphtoli B ~ B 
a.a. centigraninza.ta sex ( g 0.06) 
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Par a dicl1 l orbenzo li 
ce11tif)ra1111nata dccenl. (fi 0.10) 
.:\.dipis lauae 
\'asclini flaYi 
aa. r1ranouafa. quinque ( g 5.0) 
l\I. f. uugueutum. 
D. S. Kenőcs. 

J{és.zífése: l\z ncidum snlic:rlicumot, s„naphtolt és 
paradichlorhcnzoll néhúny csepp aetherrel porítjuk s 
a fínorn port előbb uéhún:r c.sepp paruft'inolajjal el
dörzsöl,iük, 1najd cgrenleteseu eloszlatjuk a gyapjúzsír 
és vaselin hidegen eldörzsölt keverékében. 

... 4 kés.zítés n1ar1.1Jarcl,zalu: Rendkívül fontos e készít
ménynél, hog-~· a hatóanyagok tökéletesen eloszlatva 
legrenck a kenőcsben. l\lintáu a hatóanyagok vízben 
oldhatatlanok, egyenletes elosztásuk csak kevés zsíros 
olajjal e!clürz::-<ölYe sikerül. a111cl~- elcg·yet. az ala11an:i;ag
ban hidegen is jól cl lehet oszlatni. rrckintettel a 1n1ra
diehlorhenzo! illó voltúra, a kcnőes elkészítése u1intlig 
frissen a legc:l-lszeriihh. 

I\.is.zolr1<fllal<Ísa (exJJcdíci6): .Túl zúrócló Ü\·eg Yag:r 
porcel1ún tl•gelyben szolgáltassuk ki „I-Iüvös helyen 
tartandó'" eí1nkével. 

(I.1J6r1.11!1af<Ís<1: :\ g~·er1nekeknél elöfordnló bélélösdi, 
az Ox.yuris Yer1nil'11luris (cérnagiliszta) 11öst.éuye a vég· 
bél uyílúsúu keresztül túvozik a béltraktusból, petéit 
az nnus kiiriil helyezi f'l s er.ú.ltal a végbél és a genita· 
liák körül tiirhctetleu viszketést vúlt ki. .e\. védekezés 
kót részből úll: 1. 1DI kell túvolítani a n1úr jelenlevő fér
geket a ht'.1 lből (rilix Illas, santouin, ol. cheuopodii sth), 
2. rneg· kell akadúlyozui a rcinfieiúlóclúst, an1ely nzúltal 
jön létre. hog~· a g·ycr111ek vakarússa1 fertőzött kezével 
a tietéket isn11~l u s?,ú.iúha viszi. Ezt az nt.óhhi célt szol
gálja a fenti készítruéu~-. atuely nen1esak csökkenti a 
kínzó viszketést. de a végbél köriil tauyúzó i Yarérett 
férgeket és 11etéiket, is elpusztít;ja. Defckúlús utún az 
auus th;ztúulartúsa ,-égett szappuuosviz.cs le1nosúst kell 
a1kahnazui s azutún hl'kenui. ..:-\ heleg· éjjelre húzzon 
kcztyüt és zúrt uadrúg·ot. 

2J:l. lT np;uen tun1 contra prurig;inen1. 
(fl.pudelé:·d-:or készítl.'ndü.) 
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R.p . ..:-\eidi earholil·i liquefaeti 
ce11ti[lran1111afa dece1n (fJ U.10) 

l7"ng·ueuti siinplieis 
ud r1ran11nuta ri[!iHli (fi 20.0) 
l\L f. unguent:unL 
D. S. v·iszketés elleni kenőcs. 

[{észílése: 4 escp11 acidu111 carholicu1n liqnefactu
rnot (1 t•sepv acid. carholic. liqucfaet. súlya 0.028 g) el
<lörzsöljük gondosan előbb kh. 'l-5 g· ung'. sÍinplcx-szcl, 
n1a;id az eg-ynetnü keuőeshöz keverjük utóbb az uug. 
sin1plex 1neg-n1aradt részét. 

1'ulaJdons<Íftai: Fehérszínü, earbolos szagú, egyne
n1ü kenőcs . 

... 4 kés:<:if-és n1<lf/.1Jard.zal'a: i\„z ell'olyósított carbol-
savhól az előírt 0.10 g·~ot legeélszeríihbcn cseppek alak
júlian Hnru1al cseppcutövcl 1nérlletjük le. Igen ügyel
jünk arra, hog·~- a kenőcsben a1, elfo1yósitott carlJolsav 
tök(~letcsen eloszlatva ll'gycn jelen. rrekintettcl a car
holsaY illó :,;aji1tsi1g-úra. tovúhhú arra, hogy a leyc~ö 
oxyg·en.ióvel Yúltozúst szeuved, ('élszerü a kenöesöt- t'rts
sen készíteni. 

]\"is:zo/[J<illafúso fexpcdíciá): .Jól zúródú üveg vagy 
por<~l'llilu tég·e\yhe11 szolg-úlla:-;:,;nk ki .,I·TiiYös helyen 
tartaudú'' ielzl•ssel. 

(iyfjy,11i1ufúsu: .'\ prurigo (Yiszketeg:-;ógJ töhhirúnyú 
kezelést ig(·uyel (hygieue, (liaPta, rohorúlús sth.), 1uer~ 
a közvellen ok lc!.?;töhbször netn is1ncreles. - }lely1 
(tüneti) kezelósérc :t viszketés csökkentése cól;iúból. kii~ 
lönhöző gyóg·yszerckct alkaln1aznak. ~~\ phcnol a fenti 
kis eoncen t ra tióhan egyike a leghatúsosabh \·iszketés 
csökkentő szereknek. 

* 244. Ungueutun1 contra scabicm. 

(Rendeléskor készítendő.) 
R.p. Snlt'uris pul\-ernti 

{/'l"ClJntHafa 1VÍginff (g 20.0) 
I\::alii earhoniei puri 
r1ran111urf-ct dcccni (fi 10.0) 
.:\qnae dcst:illatae 
aranuHaf(f, quinquc (a 5.0) 
\Tase1ini t'lavi 
ad r1rrrn11J1afn cenl111n riuinti (fJ 120.0) 
1.L i·. nngnl'ntuni. 
]). S. Kenőcs. 

Ilés.:::ífúsc: _„\ gnnclo~an porított sulfur. vulverat:n1n
hóz (\711 hozzúad.iuk a kaliu1n carhonnt: és víz 1101:eel
láun1ozsúrlian elóre eldörzsölt, tel;iesen cgynen1ü pcpcs 
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elegyét s keYés, kb. 8-10 g vaselin flavummal azt egven
letes keuöccsé keYerjük cl; végül hozzáadjuk a ,;ase
linum flavun1 megn1aradt részét és az egyesített anya
gokat gondosan cldörzsöljük:. 

Tula.}donságai: Sárgásfehér színű, szagtalan, egy
nemű kenőcs. Apró fehér szemcsék (kal. carbonic.) no 
legyepek benne láthatók s felkenve ne legyen érdes, 
csomos. 

.A. készítés uiagya.rázaia: A kén az alapanyaooban 
oldhatatlan lévén, abban csak finom porítással o;'zlat
ható el gondosan. A kal. carbonicumot legcélszerűbben 
tömény vizes oldatban, pépes állapotban vihetjük a ke
nőcsbe. A hatórészek ilyen 1nódon a vaselinuni flavum
ban könnyen, egyenletesen eloszlathatók. Célszerű rcndM 
deléskor készítelli, mert hosszabb állás után a vaselin
ból a lúgoldat cseppenként kiválik. 

J{iszolgáltalcisa (exped-íció): Jól záródó üveg vagy 
poreellúu tégelyben szolgáltassuk ki. 

Gy~1r1.1JJ1alása.: l\. scabies (rühesség) okozója a rüh
atka nost.euye, amely a bőralatti laza. kötőszövetben 
járatokat fúr s azoknak végén a petéit lerakja s ez a 
rnüködése kínzó, türhetetlen Yiszketést. okoz. _c\.z erélye
sebb, de kellen1etlen szag·ú, piszkító kátrányos kenőesök 
helyett inkúhb ezt a }[elmerich-IIa1·dy-téle kenőcsöt 
használják .... :\ kenőcsben lévő alkalicarbonat keratoly
tikus hatása lehetővé teszi azt, hogy a kén a járat.oit
ban lévő atkúkkal közveLlenül érintfrezzcn. A kŰra 3-5 
napig tart (teljes test.felületen) és utána melerr szap-
panos fürdő következik. "' 

* 245. Unguentun1 hae1norrhoidale. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Cocaini novi hydrochlorici 
eentigra,1nnza.fa. quadraginta ( !J 0.-10) 
Epheclxini hydroehlorici 
gre.1nnia sernis ( u 0.5) 
Mentoli 
centigrammata triginta ( o 0.30) 
Adipis lanae anhydr. 
Vaselini flavi 
aa. ad grannna.ta decern (g 10.0) 
1\{. f. unguentum. 
D. S .... .\ranyér elleni kenőcs. 

J(észítése: ..e\ cocainurn novum hydrochloricumot 
és ephe<lrinum hydrochlorieurnot 8-10 csepp vízben 
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oldjuk és az oldatot 10 g acleps lanae anhydricussal 
felvétetjiik, eldörzsöléssel. Külön oldjuk a mentholt 
2-3 csepp paraffinum liquidurnban s ezzel 10 g vase:.. 
lin flavumot egyenletesen eldörzsölünk, végül n két 
kenőcsöt gondosan elegyítjük. 

'l.1ulajdonsár1ai: Sárgaszínü, ment.hol illatú, egyen-
letes kenőcs. . . 

A. készítés nia[Jya.rdznt!l.: A coc~tnum„ novum. cs 
ephedrin mivel vízben oldodnak!, le~celszeru~ben vizes 
oldatban oszlathatók el a gyapJuzsirban, 1mg a, Jl!en
thol paraffinolajban oldva a vaselinben. Igy .clkeszitvo 
feltétlenül egynemű kenőcsöt nyerünk. Tekintettel .a1 

n1enthol illó vÖltára. célszerű a friss készítés. 
J(iszolaáltatúsn (expedlci.ó): Jól zúrótló Ü\~eg vap 

porccllún 'tégelyben szolgáltassuk ki, esetleg kisebb on-
tubushan. · h 

(tyór1.11hatása: ~.\z aran,yeres, csomól~b;;,in (uod1 a~
morrhoidaleshen) szenvcdok szekrekedesenek rep.de~e
Rén s az ajánlott ülőfürdőkön kívül, ha a betegnel. ver
zés. Yiszkctés és l'újdalon1 is úll fenn, alkalmazhat3uk_ a 
fenti kenőcsöt különösen székelés előtt. ... .\z. ephec\r1n 
adrenalin hatású (érösszehúzó) szer. I-Iatása gyengebb, 
de tartósabb, mint az adrenaliné. Nem oxyd{~lódik. ,.!).. 
n1enthol a viszketést, a cocainum nov"Um pedig a. faJ
dahnat esökkenti. 

246. Unguentum hydrnrgyrl, 

R.p. Ungnenti hydrargyri 
qraiii.m.a.ta tria ( g 3.0) 
bent. tal. dos. is caps. cerat. No. XXX. 
S. Az orvos utasítása szerint, bedörzsölésre. 

Készítése: Mérlegen letárált kisebb spatulim lemé
rünk 3 g 30'/o-os ung. hydrargyri P. J.-t 30 darabot. 

Tttlajdonságai: Kékesszürke színű, egynemű cso
mómentes kenőcs. Papírra vékony rétegben fe).kenv:e, 
al?ban„ ötsz~rös .nagyítású lupcval se legyenek !alhatok 
kenesogolyocskak. , " , . . f l 

A készítés niagyarazata.: A kenocs mere~e es e, -
használása szempontjából is célszerű a ceratcaI?.sula
ban való kiszolgáltatás. E c~lra forga~omba kerul a 
kenőcs láooy gelatintokokbau is, de abbql :ichezen .leh'1t 
hiánytala.~ul felhasználni és solckal dru.gabb, mert ha
zila.,: nem állítható e.lő. , 1 [(iszolgáltatása. (expedíció): Qcrn;tcapsula~ban szo -
gáltassuk ki. mindig „Külsőleg" Jelzekkel ellatva. 
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Gyógyhatása: /l... 1 higanynak antiluetil\us kúrához 
való haszuú1ata 111a inúr erősen csökkent. .c\ntiluetikns 
higanykúrúknúl n1ég aránylag a higanvkéuöcsös be
dörzsöléssel lehet legegyenletesebb és legbiztosabb ha
tást elérni, inidön a fé1nes higany a bőrön s kis részben 
n1iut göz a tiidökön :.;zívódik fel. - Csak szőrtelenített 
testfelületen dörzsölhetö el. Egy kúra 6 napon ú.t ú 3 ['/' 
Utúua 1-2 nap pihenés. Ha szükséges, G-12 turn1~c; 
végezhető, de ügyelni kell, n1ert a higany kumulúlódik. 
A beteg;et iehá t gondosan ellenőrizni kell a higau:.r-
1nérgezés veszélye miatt. · 

* 2-17. Unguentu111 ichth;\"oli salieylatu111. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. ~.\.cidi salicylici 
[Jra.11/'nla -UUlOJl ([J 1.0) 
...:\nnnonii snlfoichthyolici 
r1rannnata qual-fuor (fJ 4.0) 
\Taselini flavi 
r1ran1n1ara quadra[Jinla quinque (g ,f5.0) 
l\f. f. 11ngneutnn1. 
D. S. Kenőcs. 

J{észíf('se: ...:-\ salic.-:\.·lsaYat néhúny esepp act.her de
puratusszal poríljuk s -1-:i csepp paraffinolajjal cl
clörzsüU ii k. 111ajü a Yascli rnun fia Ynnunal tökéletesen 
elegyítjük l's az a1n1nouilnn snlfoiehthyolieun1nHll utó-
lag eg-:.:enlctl'seu elkeYerjük. · 

1.111la.ido11sát1n i: 13aruaszínü, ich th:rol-szagú. cgyuc
m ií keuűes. 

... -1 k1ís.zífíís 11ur.<1.11ará.zata: Igen fout.os a salieylsav 
tökl•letcs eloszlatúsa a kenőcshen, ezért l'élszcrü clőhh 
nelherrel (11e111 szcsszPl!) porrú dörz:siilui és aI.utún pa
raffinolajjal ho1noge11izúlui és a fenti rnódou eloszlat
ni. - Hosszabb eltarlús alatt gübös lesz, cz:ért eélszerű 
frissen készíteni. 

I\.i!:lzolgdlf"atása (cxpedíciú): .Jól zúródú iiYeg· yagy 
porccllún il>gelyben szolgúltassuk ki, esetleg óntuhus
ban. 

C+JJÓ!JJJ/iatdsa: .;'.'\z erősen antiscptikns llatúsú Rnli
cylsav és dor111atológiai sze1uponthúl értékes, - a. gyk.
beu cg~·etleu vízhcu oldódó - kútrú.uykészítnlény, az 
ant ruon i 11 n1 s u J f oi(' lt t hyol ieu 1n eg·yü t.tes a1kal inazús{t
nak a liörg·~·c'1g·~·(iszatha11 igeu :-;zélcs területe van. Fu
rn11kul11sra. sehorrhol'Úra, ek('l'II!Úrn, pruriiusra, égésre, 
fag,vúsra. orlJÚIH'.ra. y{~g·liéll'isz:tulúra.. p~·oderruúkra egy
arúnt hatúsosuak bizonyul a fenti kcnöes. 
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248. Unguentunt jecoris. 
(R.en(leléskor készítendő.) 

Rrl. Olei jecoris n1orr!1tu1e 
[Jru111ata q11adragu1{a (g 40.0) 
\Taselini flaYi 
f/J'({1/1Ufa :.IC;\'.CT.!/illfa. ( f} 60.0) 
l\L f. ung·neutu1u. 
D. S. I\:cuőcs. 

J{észítése: ~-\._ Yasclinutn flav1unh,oz aprúnkint ~-djuk 
aI. ol. jeeorist és vele hitlegell Uikelesen cgrnc1nu ke
nőeesé diirzsiil.iiik. 

1'u1a,idonsár1ui: Súrgaszínü. esuka1nú.iolajszgú, cgy-
ucrnü lúg·y keuőes. , . . 

... ·1 kés~zifés '1/IUf/!JOfÚZUfU: ...:-\, k~s~~.t1nenyt lndcgCll, r 
YH-SCJill fclinelcgÍtése nólkiil kc,sI,liJUk _e\!, lUCl't, 3.Z 0 • 
jeeoris ..:-\-\-itaniiu.ia hiH1at.úsra es ox~·dac~10Yal s~en~h?~ 
nag~·on l•rzékenr·. Et, az oka az „Ex te111pore ell-..e-
sz.ítésuek i~. _ _ , , . 1. .. , 

ltis.zuf(Já{t(lfá.-;a (CXJ!l'<líci1i_J: ,fol zaroc u 11yeg Yag-:i 
port•t>l\úo 't.l,g·elyheu s:;r,o\g-{i\lassr,tl~ ki. " ., , ._, . 

(;111J1111/infdsa: 11int hú111nsito k.euoc.·:-.;ot,. h~lsznal.J,t~-.. 
L•gé:-:ekn<'i. fag·~·úsuúl, t0Yúl1\iú decull~lll~Os ly_kt:l:r~:k, eL
cerna :->í'hDrrhnieu111. {·:->ec·:.;en1iík ekec1nas kn1le:->e1 ellen 
.:.\- é~ ll-,·itan1in iartaln1úuúl fogYa. 

* 2-Hl. t; np;uen tun1 1\liknliiz. 

(11endelé~kor k1~szítendő.) 
11-11. :\rg-t>Hli 11i1ri(•i erystn1lisati 

cc11lir11·a11111u1ta lri[Jinfa (fi 0.30) 
..:\quae tleslillatac 
(/J'((1/11J/(( Utllll/I ([/ 1.0) 
'.Balsan1i PeruYiani 
qra111111ahl- trin (fJ 3.0) 
lTnn·ue11ti zinei oxydati 
ad f1ranonata. frininfa (!! 30.0) 
1{. r. nng·ucntunl. 
D. S. Kenőcs. 

[..,,~ é0„;:íl (;S<': .:.\t, n rg;en t u 1n u it ricu:m .cryst.-ot. a vízben 
oldjuk s az oh1atot e\éihh az ung. z111c1 _ox:rd;-rr1al egy~p
leh.:~ ket1Öt·t·:->é keYL'r.iük el hideg·eu. tna.1d utolag eleg~ il
]iik et,zel a halsarnurn pernYia11n1~1ot: „ . , 
· 1'11laido11súqai: Készítéskor k1sse zoldcs_har1~a, 1-..c
sőhh ~öt"úthnrnits l'ekl'le sz.í11ü, peruhalzsa1n-1\lalu. egy
nc1nü k1~nöc~. 
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...::t készítés 1na.r1yarcízata.: Eltartás folytán fény ha
tására az ezüst.nitrát redukálódik ezüstoxyddá. majd 
fémeZüstté, a kenőcs tehát megfeketedik. Ezért kell ren
deléskor készíteni. Igen fontos, hogy az ezüst.nitrát 
eg:.renletesen legyen eloszlatva a kenőcsben, ezért kell 
azt előzetesen vízben feloldani és úgy adni hozzá az 
alapanyagot. 

f{iszol-gá.lta1ása. (expedíció): Jól záródó üveg vag-y 
porcelláu tégelyben szolgáltassuk ki „Fénytől óva" jel
zékkel. Célszerű használat előtt jól felkeverni, illetve 
figyelmeztetni az elvivőt, hogy a kenőcs teteje meg 
fog feketedni, de felkeverés után aggodalom nélkül 
tovább haszuálhatda. 

Gyógyhatása: Fertőtlenítő és gyógyulást elősegítő 
sebkenőcs. Fekélyes, gennyedő sebek kezelésére hasz
náljúk. ::\ friss kenőcs hatása erélyesebb, mert az ol
dódó czüstnitrát a sebváladék fehérjéjét kiesa1da és a 
pörk alatt a g;\~ógyulás g·yorsahban 111egindul. Lénye
geschh különbség azonban a friss készíhnény és a régi 
köziitt uines, rnert a redukúlódús folvtúü keletkező 
eziistox:i-·d és fé1nes eziist. is clesinfici.Cns. és hárnosító 
tulajdonsággal bír. 

250. Unguentun1 nasale. 
(Rendeléskor készí teudö.) 

Rp. Olei cucalypti 
Olci menthae piperitae 
aa. ara.nuna scn/.'is ( [) 0.50) 
\l aselini flavi 
ad urarnniata decern (_q 10.0) 
!i.I. f. unguentum. 
D. S .Orrkenőcs. 

Készítése: ~!\z aetherikus olajokat Je1nérve előbb ke
vés vaselinum flavn1nn1al egyenlet.cs kenőccsé dörz:-;öl
jük. rnelegítés nélkül, majd utóbb elegyítjük a vaselin. 
flav. 1nég hiányzó részével. 

Tula..idonsciani: Sárgaszínií, jellc1nző 111entba és 
eucatrvtus illatú, egyenletes lágy kenőcs. Illóolaj csep
pecskék benne nem láthatók. 

... 4 kés_zífés 1nar1yaráza.ta.: A vaselin hidegen is e1ke
verhet6 az actherikus olajokkal teljesen ho1nogén ke
nőcesé. ~.\ hidegen való készítés az aetherikus olajok 
nagyfokú illékouysúgára való tekintettel is indokolt, 
ezért fontos az „Ex tcmpore" készítés is. J::\ készletben 
eltartott kenőcs illóolaj tartahnából sokat veszít! 
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Kiszolaál.tatása (expedíció): Jól záródó üveg vagy 
parcellán tégelyben, esetleg kis alakú óntubusbuu szol
gáltassuk ki. 

Gyógyhatása: Az ol. menthae és ol. eucalypti gyógy
hatúsúról a 105 sz. ül. uasale-nál e1nlékeztüuk n1eg. Ezt 
is nátha (rhinitis) ellen használjúk. A kenőcshöl borsó
nyit kell az orrüregben szétnyo1nkodni. 

* 251. Unguentun1 ophtaln1icun1 flavu1n. 
(R.endeléskor készí tendö.) 

Rp. }lydrargyri oxydati flavi 
cenfi[Jra.n1afa. dece1n (g 0.10) 
\.T aselini fla vi 
ad [/'J'(f,}11-'Ul((./'(l. deCCJH ([! 10.0) 
l\I. exaetiss. ut. f. l. a. uug. 
D. S. Súrga szeinkenőes. 

J{és.zífése: .:\ hvdrargTuu1 oxvdatnn1 fb.tvu1not. né~ 
hány e:-:;epp parafl'i'n olajjal a Icci-fínornahhau eldörz~ö
lüuk ruiudaddig, rníg teljesen egynernü pép keletl~,ez1k; 
Ezt előhh kb. 3-i g vaselin. fla.v.-al egyenletes kcnocese 
dörzsöljük el, n1a;jd cleg:i-"ítjük a vuseliu. flav. 1nég 
hiánvzó részletével (Célszerű kin1osott és n1egsz.árított 
tiszta Yászonruhúu va.g·)- finom szitán is áttörni..) 

Tula.jdonscÍ.<rai: Sárgaszínü, szagtalan, cson1ó111~11tes 
lúg,- kenőcs. Kis részletében papíroson vékony reteg
be1i felkenve rnég ötszörös nagyítás rncllett se legye
nek avró :-;úrgús göböcskék lútha.tók. 

.... 4 készíf'l's Jnru111arcí.:zafa.: ~-\. higauyoxydos kenőcs 
készítésénél (t-ekif1'tcttcl ~zemészeti fclhasznúlására) a 
leggondosabb elkészítési 1nód köYetendö. }i„ készítésre 
felhasznált üvcgn1oz.sarat, piszt-illust, rnérlcge.t, kan~
lat előbb aether depuratusszal lemossuk (asept1kus elo
készítés), a higanyoxydot. pedi~ a l~gfínomíl;~baI) el.
dörzsölve dolcrozzuk t'el a fent le1rt 1nodon kcnoccse ..... l'\.z 
eldö~zsölésre ""csak paraffin olajat használhatunk, tri
gl:rceri.d olajat ne.111 (ol. sesaIJ.1;i, ?L an1ygdalar. sth;). 
mert ez egyrészt avasodhat. masreszt elszappauosod.as 
folytán erélyesebb hatású zsírsavas higany keletkezik. 
Ezen okból használunk alapanyagként vaselíu. flav.-ot 
is. A kenőcs hosszabb eltartásnál főleg '.-ilágosságon 
bomlik, ezért rendeléskor készítendő. 

J(iszol.gálfa.tása. (expedíció): ... <\.etherrel, kim,osott és 
kiszárított jól záródó üveg vagy porcellan tcgelyben 
szolgúltasuk ki (lehetőleg celuloid fedővel). 
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(T.IJÓ!JJJliofdsa: Csakne.111 kizúrólag a sze1uészethcn 
h~znál.iúk. Szc1nhéjszélek gyulladásos betegségeinél 
(blcpharitis ulcerosa stb.), azonkívül hordcolun1 (úrpa) 
megelőzésére alkahnazzú k. Ezckhen az csctckhcn a 
szetnhé;ion kívül alkalu1azzúk, iníg egyes ·szarúhúrtya 
n1cgbctegedésné.l (kcratitis 1iarcnehin1atosa. eorna fe
kél)'" stb.) pedig egy kendcr1nuguyit a szenLhéj alatt kell 
elkenni s a nyon1kodús ntúu felesleges részt 11éhúny perc. 
ll1.tllva el kell túvolítaui. Egyidejüleg· jódsókat belsőleg 
Tendclni tilos, mert erősen 1naró 1ucrcuri jodid kelet-
k9~ . 

* 252. Ung·ucnt.un1 pro infante. 
(Rentlcll~skor kész.ítcudő.) 

Rp. Zinei oxp:i.·dati 
fJran1n1ata quudrufli11fa ([J .f(JJI) 
01. hclianlhi 
..:-\dipis laune anhyclr. 
ua. J1rru11n1alu lriuiuta (!J 30J1J 
1\L f. unguenturn. 
}). S. Zinkoxydo:' gyern1ekkcuöc:-;. 

f{észífl>se: .::\. IJH!g;-;zúrítot.t. t!s 1negszitúlt zincum 
oxydattunnt t.úgas kcnlíes(is n1ozsúrba11 eHíhh az olenrn 
he!iauthiYnl a leggondosahhan eso1nó1ncnte:' keuüecsé 
~lörr.sli\jük, n1ajd apródoukiut hozzúadjuk a kh. -!;}-:10 
-:r~l víz!'iir11iíhl'11 felolYasztott g~·ap;iú:;,;.;írt s az.zal kihü
\es1g· keYCl'Ye, pgye11lete;.; kenö(·('sé kl'Yt'r.iiik. 

1'ula.irfousriflrti: lla\\·ú11ysúrga ~;1~íoii. g·yaidúzsírra 
e1nl{•kí~:d.etií - 1u1 111 aYas - szug;ú, l':'Or11c'lllH'11tcs kenőcs. 

_e[ kl's.-~·ífds ;11ar1.11urázafa: ::\íinlúu a ziHkoxyd az 
alapan:i.·ag;okhan oldhatat la11, azokban L'sak l'ínnn1 cl
dürz.süh:~s~:el lehet eg·~-enleteseu t'lnszlalui. üg·yel;iiiuk a 
zinkoxycluúl arra is, hog-~· leheUJ:'úg· szerint :'úl:i.·osahb 
(pondcrosns) úllo1núuyú ú. u. Zine-n1n oxydatun1 pro 
uug·uento-1- ll.a.sznúljunk e célra, inert ezt. a fenti módon 
köunyen dlil'Z:'Ölhct;jük el eso111Ó1nentes kcuŐc<:sé. r.l,e
~.;:iute~t-el arra, llog·y a ké~zítini·ny avn:-;o(ló nilvényi o\aj.
:in} l~e~ziil (01. }lclinuthil indokolt a:1, „l~x tenqiore" 
kes:1~1 te::;. 

J(is.zol[Jdltaf'citJa (expedíció}: .Jól zúródó Üyeo· yao-y 
11ort'ellúu tégclyhen s;;;olg-últ-as:-;uk ki ,.llűYÖs "helv~n 
tartandó'' ;iclzékkcl. .A. vas ~zagú kenőcsöt. l'elhasznltl.ni 
11e1n szabad! 

(f.IJÓlJ)Jlialdsa: 1\ ziukoxyü s7.úrító, 11e1n i1,g·ató, eny
he adstr1ngens. Egye:-; ú. ll. alkati érzékenységben (ex-
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snda1.iv üiathc~dshen) szenvelHi gyeT1nekekuél ftlle ..... 
l':-'.ecse1nök11l~1 a bőrön, különösen a ha;ilatokh~n hán~ 
rosztott, vörös és nedvedző területek (iutertrigo) lép fel. 
Ezeknek helyi kezelésére alkal1uas a fenti kenőcs. 

25ll. Ung;uentun1 sapostearini. 
(1Jngn. stearini cu1n o1eo ricini.) 

Rp. Steariui 
ara·1n111ata duodcci.,-;1 el Sl'1nis (!/ 12.5) 
f+lYeerini 
úrfn11111aln l-riginln (!J 80.0) 
Olei rieini 
[n·a111111ata duo ct scnlis (q 2.5) 
.Aqnae destillatae 
f1ra111111ata q11i11q1u1r1i11ta ( !J 50.0) 
T.iíllloris a1nn101iine Iün/u 
.rrru11u11a. u11u111. ct se111is (u 1.5) 
01Pi g;crnuii l[is1ianici 
r1utlrun u111u1n1- (].) 
1L r. ung:nc11tu1u. 
[). S. Steurinkrl•ni. 

J(<'s-zílé~c: _.\ ;.;tParin, Tieinns olaj és YÍz eleg·yé-t tú
g·asahh zornúuéos Pdényhen l'orrúsig- hevítünk s ÜYCg'
holtnl folytonos keYergeté:-; ki.izhcn aprúuként ho:1,zú~ 
üdjuk az a1111nonia oldatot, 1uajd a keveréket addig for
raljuk, 1níg az anuuonia szaga Tnúr ncut érezhető. Ek
kor adjuk at. clszappa110:-1odolL elegyhez a ntcleg g\yee
rint s az.zal kh. l;"l-~0 percig t'őzzük; azt üst sltlyút tnc~·
úllapítjuk. tneleg: lepárolt YÍzicl a súlyyesz.teséget pu
to!Ya, kihülésig keverjiik és utólag· illatosítjuk. 

7' ula,idon s<Í fta i: Ft~hér:-;zí n Ü, púhnarózsa i11n 1 ú. í.'-g'Y
nnntÜ 1\rÚ11i. 13Drre kenve gyorsan fclszíyódik. llo:-1:'zahh 
idei (B--± heti úllús) utún is eg~·nen1ü lnarad. 

... ./. készílf'~ '1HU.<J.1J<1rd.zalr1: 1\ készítn1ényben fclyett 
rieiuus olaj an1n1onia oldat.lai rés?.ben c1szappanos1tva 
telje;;;en hclyeltt>síti. uiint. Z:'ÍTosítú. anyag. a g·ycn~·e 
lúgokkal uetn s;;;appa11osodó C'etaeenn1ot és a kré~n aL
landó:-1úgút is uag·yhan uUveli. ..:-\ kr.6n1heu a .~te<~ruu1ek 
1nin\eo·v eo·viiUhl rt!sze szappunosod1k el, a tohln e1uul
sió al7th-iúhiu1 YHH jelen (!!.·elée). :\ gly(•erint. az aunno
nia old::~t-lal efrYütt azért -ne1n cél:-;zerii t'6z11i. llll'rt. a 
kereRkedele1nh~i1 kapható glyc·crin gyakori szeunye":§
sei foh·tún a k{,szítint'.·n:.~ kissó súrg-ú:-: :-:zínii lehet. ;\ Io
z(~s é:' ·ki keverés fakcverŐYel ue1n U.irté11het. inert az 



annnonia a l'akeYcrőhől szintén súrgús színanyagokat 
vonhat ki. ./\. készítrnény tulajtlonkóppcn szappaugelée 
s ezért kihülé:'-ie ntáu uiúr ne1n szahad keYcrni. 1\~kiu
teUt~l a kré1n úllandú yoltúra, zúr\'. tégclyhen kh. H-! hé
tig eltartható anélkül, hogy úl101núura n1cgYúltoznék. 
vagy belőle víz clvárologua. 

Kiszoluáltol<isn (expedíció): Jól zúródó iiYeg· Yagy 
porccllún tégelyben szolgúltassuk ki. 

Gyó.<J.11/iotása: i:\ renti kenőcs ú. ii. lio11hyl-ko1loicl. 
vagyis kré1n, a1nelyben a zsiradék (az ola:i és steaTin 
feleslege) en1ulgeúltan fordul elő. 1\z cn1ulg-cns az an1-
1noniun1 szappan. Felkenés ntúu a krén1 lútható réte
get ne1n hag·y hútra ..... :\. bőrt a g\yceriu és YÍZ erősc11 
felduzzasztja, iníg· a stea.riu és az oi. rieini 1iuhúYÚ leszL 

* 254. Vng;uent.un1 sult'uratu1n. 
R.p. l~ng-uenli sull'urati 

r1 rr"!,1 nu!tr1 .re 11t1un ( u 100.0 J 
D. s . .f\.CllOCS. 

f{f>s.zíf1í.~·(': A. gyk.~heH hiYatalos k(,s7,ítn1én\·! ~\ 
sul[ur pulYerattunot 1~s a ca!eiu1n carhoui<:unt '11raeci
vitat.un1ot szitúlva {\~) keV('l'.iiik ccra t'111va. vaselinun1 
flav. gőzfiirdÖI1 kh. (i:í''-011 fcloJyasztott és 1neo·Júo·,·ított 
sapo ka!.inus \·snalish(d kr'.•sziilt. kcnöesalapao)':ag.fl;l. _7\z 
cgyuon1u cson10111c11tes kenőeshüz kihíí!és utún részle
tckhP11 elpg·yít;iiik u 11ix ;inuipcri ox)·eeclrit. 

1'ulr1]do11sÚ!fffi: Siitétharna szíuü, horókarakútrúny 
szagú, cg)·lle1nü kc11t'í('.s. Papírra vékony réteg;hcn fel
kenve. ötszi.irös lnpé\·al í'íno111an eloszlatott kútrúu,--
cseppceskék lú t.ha tók hcuue. · 

..:-l /t'!}.~·::íf('s ·111aa.1Jorá.zafa: ;:\ hatúrószek a kt111Öt•shP11 
nc1n oldódnak és ('suk gondos szitúlússal é:-; cldürzsölé-s
sel oszlathatúk el t:ökl•il•tcsen. ).„ készít{~sníq t'öleg arra 
Üg)·cijünk, hogy a tel.iese11 kihült kcnöcshöz eleg·yílsiik 
utólag'. c_qirú11kt'.•11t. a horúkal'akúirúnyt. ..:\ nteleg· keniJes
be11 a kútrún)· a t·alt'. t.·<1rho11ieu1111ual reag·úl Cs ('sou1ó
san kiYúlik. a1111:lyi..>l uiú!ag-osa11 1núr nt.~1!1 lehel elo~z
!atni . ..:\ ke11ót.·s hos;.;za!ib (H-~ húuap) el1ar!ús alatt é11-
11eH ez{~rt µ:yakran !lll'g'YÚitoz;ik. gTizes. porlús le:>;:1, <l 
kút rú n)· 1:':-> a l'al(•iu 111 earbonat ÜsSZl' fúrhl'tet le1ts{•ge 
fo\ytún, f()!pg· akkor. ha 111l·!eg:ehh heb·l'll yo\t pJtartYa. 
Ez{'rt a;r,t hoss;r,ahh idPig· Hl' túro\.iuk. \'Hg·y a ll'g'(•l<lszl'
rühh a kútrú11yt a kl<szlethl'll !arlot.t kt'llŐe:->höz kL..:;zol
gúita!ús elöli hozzúadni. 
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[{is.zoluólfot-úsu (expediciú): Jól zúródó ÜYeg vagy 
11orcellúu. tég-clyhcn szolg·últassuk ki „HüYös helyen 
tartandó'' jclzékkcl. 

(f.lfÓfJ.IJ/ioldsa: 1\ seabics g•yógrítúsúról. inúr a 2~4 
sz. kt'.:szít1né11ynél 1negc1nlékcztüuk. Ez a luvatalo~ k~
szítn1énY kitiin6 hatású, de 11iszkít;ia a fehérne1nut es 
kcllc1netlen szaga yau. „:\„ kén és kátrúuy hatásúnak k}~ 
fejtésúhe7, a közönséges (lúgos) káliszavpan epi.dcrn11s 
ol~ló (keratolytikns) . tu1ajdo.nsúgára i.s. sziili:s~p v.~u~; 
ndn- ·1 enleiutn carhou1cu1n n11ut 1necha111kus dorzsolo~ 
SZl~· ~<.:;cg·í ti pjfi a hür kerati.u rétegének .. ~}távoli túsú t. 
(11elvesehh lenne szitúlt durvúhh sze1n<:se;1u ealc. cnrh. 
Úat-i..\·u1not venlli.) 

* 255. lTnguentun1 ziuci oxydat:i. 

11.p. l~ug-nculi 7,inei oxyclati 
ff/'(1111111<1ta. t-rirrinta. (fi 80JJJ 
J). S. Ziukkcuőes. 

[\1,>s.zítése: .;\ g·)·k.-hP11 hiYatalos kés'l,it.1ni'.'11Y! ~C'ra 
flaYtl. yaseliuu1n t'lavu111 t~s adeps 1a11~1e ~1uh)·tlr1~1~st 
víz[iirdlin kb. G5"-on felol,·aszlunk s nprunkent-. a sz1.t<-.1lt 
(V) Zinen1n oxydotu11unal a te\jes kihülé;-;ig· keYC.I',Jilk. 

'J'ulo idonsciqrd: S{t1·<_~·aszinü. Yiasz és g·)·apjúzsír 
szag·ú t·s'o1nó{nC11tes eg-yn~IJtÜ kenőes. 

~-1 k<'s.zíf·f•s n1of/.IJ<ITázufa: ..:-\ zi11koxyd l•sal~ eg·ye-111e~ 
tcs eldörzsi.iléssel yag)~ elkeveré;.;sel oszlathato el a. ke-
11ill·slan1. 1µ;en eé\szerü a :-;úlyosnhh (pondcrosusl n. n. 
,.Ziue1111t oxytlat.un1 pro ung·nenlo'' husznúla~a. inert. ezt 
fenti tnúdon kii1111\·en diiry,;-;iilhC'l.iiik el (_•~on10111eute~ k_e-
11t\ce;-;é. ,-\ kl•szí ti{lóuy YÚ 1 Lozús nl•lk iil hosszahh tdt'Ig' 
(:'>-G hól cltarl:ltató. , ... 

J(is.oolrffílfofúsu (expedíciú): .Tói zarúdo UYC:g Y<q.ry 
]l(H'l'eilún tégelyheu, esetleg ónh1huslian szolga\tassuk 
ki. 

(í11rJq1;/u1fása: Bör és sehek hel'edl•sére lu:iszn~tlato~ 
szúr:ffó, ·1~úu1osítúst. el6seg·ílő, a bört és sebet 11c1n izy;ato 
kl'llül'S. 

251i. \Taselinu111 horicuni. 
Il-p. V'ast>lini l'\1111 acido borico 

!J'/'(1t11-1nafu triainla (fi 30.0) 
1). S. Súrg·a hórvuscliu. 

J\~1;szíf(í,-;e: _\ g·)-k.-he11 hiYalalos készítn1ó11y. 

16* 2-!3 

1 
ti 



1' 1tlrtJdousdr1ai: I:Ialvúnysúrga színü, cgyue1nii ke
nőcs. 

(flfÓ!J.l}!intdsa: ..t\z acidun1 boricun1 dosinficiúló és 
kouzcrvúló tula.idousúgairó1 az 1 és 120 ~z. készíhnény
nél ernlékeztiink 1ueg. 

* 109. I)asta Lassari. 
I{p, Pastuc ziuc:i salieylatae 

lIIYLJ11.Jnaf-n qui11quaqi11ta (fi 50.0) 
D. S. Lassar [lasztit. 

](és.~ílése: Zo1núncos fén1cdé11ybcn vízfürdőn kh. 
7;)--80" -on tneg·olvasztott vaselirnun alhu111han ]~evés 
acthcr dt:puratu:-;szal porrúdörzsölt sal-icylsavat ol<luuk 
~-\. kh„ ;io··-ra lehütöU. oldatba folytonos kevergetés köz
ben ztUl'Ulll o.x:ydatu1n (\T) é:-; a111vlurn trieiti útszitúlt 
C>TI), cgynen1ü keverékét sz;itúljuk ·és a paszlút kil1ülé
s1g al!andfian 6s erősen keverjük. 

, 1'1~la,ido11slir1ai: li'ehél'színü, szagtalan, 1.észtaúllo-
I1Hl1t~·u, cson1ó1neutes eg·ync111ü pasi',ta. 

... -[ kL~.~·zifl;S 111af/.l}ará.zato: ~\z alapanya(rhan a haló
ré:.:iek köz;iil e:.:upúu a ~alil·ylsav oldható ldl. í:l-80'--on~ 
<le ennél 1nag-asuhh hőruérséklet 11eu1 alkaln1azható, 
rucrt a sa!il'yl.-;av künnycu snblitnúl. ..:-\ ?.incoxvd és 
a111yltun triiiei fínon1au úiszitú\\·a oszlatltatók. el a 
11<1;-;ztúban . ..:\ zineo.x:yd lehetőleg- .. pro ung-ueuto" készít-
1neuy leg-~-L'n. l:la szép pasziút. akarunk készítelli és 
niues kenőcs1nal1nnnk, tür.iii.k át vúszonruhún van·v szi
tún. ..'.\ ké~r;í t és re t'el lét len ül ép zo1nú1u.:os e dén vf'°"hasz.
nú \j un k. n1ert a salieylsa\· a vassal reag-ú!. 1\ készit
uióny híi,·ü:-; hclyeu vúltozús uélkii! ho~sr;ahh ideig- (:2'-3 
hó) ellarlhaló. 

J{iszo/gáltatása (cxpedíciú): ,Jól zúródó fryen· vawy 
JlOI't'Pllú11 ll•g:p[yhr>11 szolg-últas~uk ki. b o~ 

(/.IJÚlf!Jhatdsa: ..:\ Lassar i111szta 1nag·as ziuko.x::rd és 
arn~·lu1u tartalinúnúl fog·va vúlacll>kot k6pe;:; adsorheúl
ni. 1l'hút ertispu sr.úrító és adsf.ringcns hatúsa vau. ..:-\ 
salit·ylsav autisl'pfikus, keratoplnstikns haf.úsú és visz
l~et{•st„ f·~~ikl~PHÍ. )..Tp(1\·edzli ekee1ua. kiiliinhör;ő herpeszek 
'JS szort.uszog·yn!.ladasok ellcu haszuúl.iúk legg·yakrah
bau. 

110. J"lasta zinei cu:1i1 hisn1ut.ho. 
(111_,ude!éskor kész;ítendö.) 

Rp. l3isnittthi suhnitril'i 01elvescn suhgUllici) 
!f ro 111 nutl a oclo ( !J SJJ) ~ 
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..:\.dipis lanae 
1\n1yli trilici 
Olei helianthi 
Zinti ox:i;dati 
aa. urantnurla decein (rJ 10.0) 
}\L e.x:ac:t. 
D. S. Launstein paszta. 

J(és.iíJésc: .• A. bi.s111uthum subgallicu1not (az elöirat
ban tóvcscn van felvéve a his111. subnitricu1n!), ZÍIH~un1 
u.x:ydaturnot és a1nylun1 t.riticit túgasabh kenőcsös 1no
zsúrhan összekeverve út-szitáljuk (\TI) és oleun1 helian~ 
t.hival eg·yenletes lJU:'izfúv(t dörzsöljiik, végtil az; adeps 
lanae anhydricusszal eleg·yitjiik (tncg·olvnsztús nélkül). 

1'11la]do11:-;ár1ai: Súrg-nszínü, gyapjúzsír szag·ú, c:-;o~ 
1uó1neules 1H1szta. 

..:'1 kf.;s.zílf;s ·111ag,11arázafa: .::\ ltn.tóan:i;ag:ok a?. a1ap-
auyagokhall 11cn1 o!dórh1ak s így esak eldörz.süléssel 
(hideg;t'nl oszlathat.ók el tiikéletesen az alapanyaggal. 
l\:ii.liiuiis gondot. fordítsuuk arra. hog·:-· az. oleuu1 he
lianthi U\'1LS ne leg·yell (SHV:-iZÚIJla Jegfe]jehh H \eg·yen!). 
Xc111 \pJip( a pasztút. kl•szJpfhl.'11 tarta1ii . ..'.\:iúolatos ke
uőc·s1Hal111on Yagy \'Úszuou (szitúu) útdiirzsülni. 

](iszol!ldltalása (cx}Jedíeiri): .Túl zúrútló üveg vag:-· 
por('elúll tl,gel:-~ben szolgúlta;o;suk ki .,Rüvüs helyett tar
tandó" .il'l7.l•kkel. 

(;,116u.111ialása: Lényeg6ben azonos a l.inssar paszt<~ 
h!1túsÚY<11. de salil'~~lsa\· he\;i.·ett a helyil~.g lll'lll i.7.gato 
lnsn111thurn snh!.';a.lheu1not 1arta\J11a7,za. Sebekre 1s a.1-
kahnazhatú. ellis'l,g·ít:i a gTanulúciól: azo11kíviil érzékeny
börü en·,·c;nekuél {l'\'cr1nl'kt'knél ekeéu1a. iutertrigo, her
Ilesz k~Zelé~ére J\;:~.-·znúljúk. 

111. Pasta zinci oxyclati. 
Rp. Pastae zinei nx~·clati 

J1rau1111ala fri!linlrr. (// 30.0) 
D. S. Zinkpas1,ta. 

J(észílésc: 1:\ g-\·k.-hen hivatalo:-; ké~z.ítrn6uy. \-ase
liunn1 albuinot vi?.fiirdí.ín kh. ;)0 -ou 111egolva:-.ztu11k és 
aprúnkéut hozzúadnnk folytonos kcYergcté:; köz.hen 
an1ylu111 trit-ieit, (\rI) é:-; z;iucoxyd (\T) útsz;itúlt és elkc
ver't llOrkeYerékét. ..:\ u~·crt. pasztút:. kihülésig- kever;iiik. 

1' u l a,ido11sríga i: Fehérsi'.Í u ii, szagtalan, tésztaállo-
111únyú, eson1ón1entes eg·yneu1ű paszta. 

.• :1 kés2:ités 111au.1111rúzaf'rr: ..:\ porkeverékek az alap~ 
anyaghan esak fíno1n :-::zitúlússal és er;t kö\·ető eldör-
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zsöléssel oszlathatók cl tökéletesen. Célszerü „pro un
guento" jelzésű zincoxyd használata. ...!\. paszta hüvös 
heJ-ven huza1nosabb ideig Yúltozás nélkül (:J-G hó) el
tartható . .rl vaszták ldkeveréséhez nl.i;ulio JHl!JJJ niozsa
rat hnsz11ál}unk! 

K'iszolnciltaf'cisa (expedíció): Jól záródó iivcg vagy 
porce-llún tég·clyhen szolg·áltassuk: ki. 

Gyóqvha.tása: Erősen szárító kenőcs, váladékokat 
adsorbeÍtÍ; udstriugens hatása folytúu a ziucoxyd esök
kenti a g;\rulladásos folyamatokat. f-Jcclyedzö d,cr1nato
lógiai folyan1atok, herpesz.. . urt1~ftr1,a, „ gy~~~_s;.t.c~·
szérum-exauthema st:b. ellen 1g·eu JO fcdo, szar1to cs 
g-yullaclást csökkentő szer. 
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_4- i:ény 11cvc: oldal;l vény neve: 

1. Acidun1 boricu1n 102 
2. Acisal pulvis 0.5 g 103 
3. _A,.cisal pulvis 1.0 g 103 
•! . ..t-\lunünii acetico tar-

tarici solutio 139 
5 . ..t-\zophenu1n coffcinun1 

citricu111 110 

6. Barytnn sulfuricun1 
pro Röntgen 103 

7. Bary11n1 sulfuricu1n 
pro H.öntgen ctnn 
cacao 

S. Cacisal pulvis 
9. Calo1nel ophtRln1icun1 

10. Capsulae nitroglyce-
rini sol. 1 ~( 

11. Carbo inedicinalis 
12. Chinidinun1 sulfuric. 
13. Chininu1n tannicu111. 
17. Collyrium adstrigens 

luteu1n dilutun1. 
18. Collyritnn cun1 adrc-

nalino 
19. Co1npr. acisat. g 0.5 
20. Con1pr. acisal g 1.0 
21. Con1p1» allylbarba

nüdi 
22. Co1npr. an1idazopheni 

0.10 
23. Compr. an1ic1azophcni 

0.30 

111 

101 
10·1 

198 
10'1 
105 
106 

158 

159 
20 
21 

21 

22 

23 

24. Con1pl'. anu11onii ch!. 24 
25a. Co1np1» a1n1nonii chl. 

an;:alisolvcntia 25 
25h. Co1npr. no.trii salicyl. 

alltalisolventia. 26 

2H. Cornpr. „Anliasth-
1naticn. 27 

27. Con1pr. antiasth-

28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

33. 
34. 
3G. 

36. 
37. 
38. 
39. 
·!O. 

•11. 
·12. 
·l3. 

·!4. 

nuttica cun1 atropino 28 

Co1npr. antirachitica 
Co111nl'. antistru1nica 
Con1i)l'. azopheni cof
fciili t.:itrici. 
Con1pr. ba1·harnidi 
Con1pr. barb:Ictta. 
0.015 
Co1npr. barbil 0.10 
Co1npr. barbil 0.20 
Co1npr. benzolsulfa
inidi 
Coinpr. cacisal. 
Co1npr. carbo 1ned. 
Co1npr. carbopurgans 
Co1npl'. cardiotonica 
Co1npr. chinini hyclro
chlorici 0.50 
Con1p1'. chlorogenii. 
Con1p1·. coclcini 0.02 
Co1npr. cliacthylbar
biturici 0.50 
Con1pr. cpheclrini. 

29 
30 

31 
32 

33 
33 
3·! 

35 
36 
37 
38 
39 
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45. Co1npr. hexa1nethylen-

tetranüni. '15 
•16. Co1npr. influenzica. 46 
47. Con1pr. ltalii jodati. 47 
48. Con1pr. laxantia. '18 
49. Con1pr. bro1nala 

con1p. 50 
50. Co1npr. bro1nata 

cornp. fortia 31 
51. Compr. nitroglyceriui :..i2 
52. Co1np1·. opE .::c;~1·:(;nL:· 

0.02 53 
53. Con1pr. opii con.:.:cntr. 

I e. hon1atropino G·l 
5·1. Co1npr. papaverini Gii 
55. Con1pr. phenacctini 5t\ 
5ö. Co1npr. ph·~nan1idi. 3i 
57. Co111pr. pllr.:nochinoli S7 
58. Co1npr. pll'.;nolphtalei::i 58 
59. Con1pr. phenolnhtalcini 

fortia - 50 
60. Co1npr. seclativa 3,1 
61. Co1npr. SDas1nolvl1 ::a. GJ 
62. Co1npr. st~·ophanlini-g. 62 
63. Con1pr. tehobro1nini 

joclati 63 
6·1. Con1pr. tehohro1nini 

joclati e. papaverino. 61 
G5. Cornpr. 11roclesinfi-

cientia 6'> 
GG. Compr. vitanüni-B 1• 6G 
üi. Co1npr. vitanlini-C. G7 
GS. Cy!inclri hyclrargyri 

cyanati. ö3 
G9. Cylinclri hydrargyri 

oxycyanati. 70 
70. Decoctun1 snponariac 

fiungaricae 7:1 
í'l. Decoctu1n scn(;gae 7'5 
72. Elixirií lG.tlii suifo-

guajn cctci. 1-li.: 
73. Elixiriun1 tl1y1ni eo::1-

11ositu1n. J .J g 
74. E:{lrncttnn ch~nac 

fluidum. 83 
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75. Extractuin sb~alis 

cornuti fluidutn 84 
76. F'arina lini. 106 
77. F'o1·n1alclchydu1n solu-

tu1n. 140 
78. Glohuli ichthyoli. llG 

79. I-ícxarncthylcntctra-
inini 101 

80. I-Iyclrogcniun1 hyper-
oxydatu1n 111 

81. Infusu1n digituli.s. 75 
82. Infusurn ipccacuan · 

hac li..) 78 

83. Infusurn ip~cacua11-
hne rnitc. El 7~) 

S·!. Infu~;un1 1~rinn1Iuc. SO 
SD. Inf~1scnn !"lennai:! f' 

n<.i t:.:io suifurico. 81 
SG. I::aliUlll bto:1H1 dUf'i.. llJ7 
87. I~nliurn hypcn11anga-

nieu1n 107 
88. Linin1cntu111 acl pe1 -

nionc1n :202 
89. Linilneetu1n antirh.: 1.:-

111aticun1 203 
90. IYii:-:tura hron1ata ) -! D 
91. l\lixtura Cnlot. 203 
92. iVIixlura chloraJo bro-

n1ata, 150 
9:J. I1Iixtt:n.1 

1niata, 
cohlorofor-

9·L J\'lixlura ol. aether. 
pro inhalatione 205 

95. Iviixt111·u seclativa. 150 
96. I\Tixtura seclativa 

eornp. 151 
07. I\ILxtura ston1achica. 2 ... 2 
98. l\íucilago salep. 52 
DD. Nuti·iun1 salycilicttin. 107 

100. Natriltn1 sulfuricunL 108 
101. Oleu1n atl vulnera. 85 
102. Oleu1n antirachiticui1i SG 
J.03. Olcu1n jecoris 111011·. 

huae 87 

~4. vény neve: oldal 

10·1. Oleu1n jecoris pho:;-
phoraturn 88 

105. Oleu1n nasale. 89 
lOG. Oleu1n ricini 90 
107. Oleu1n ricini pro in-

fant. 9.1 
108. Paraffinu1n liquidu1T1. 91 
109. Pasta Lassari :.'-!':! 
110. Pasta zinci cu1n bis-

1nutho. z,14 
111. Pasta zinci oxydati. 245 
112. Pilulae chinini 0.05 D6 
113. Pilulac chinini 0.10 97 
114a. Pilulae ferroarsenici 97 
11·1h. Pilulae fcrrocarbo-

nlci H:S 
115. Pilulac fcrrochlorati ~19 

116, Pilulae kreosoti. 100 
117. Pilu!ae roboranles. 101 
118. Plun1bun1 accticu1n 

hasicun1 solulu1n 1·12 
119. Prophylacticu1n cont-

ra n1orhos venercos. 205 
120. Pulvis acidi horici e. 

ltalio hypennanganico 112 
121. Pulvis ad aqua111 al

kalino salina111 fortio-
re1n 113 

122. Pulvis ad aquatn al
ltalino salina1n nütio-
1·cn1. 11<1 

123. Pulvis alcalinus cu1n 
belladonna. 115 

124. Pulvis alunlinii hyclr-
oxydati. 108 

125. Pulv. antineuralgicus. 116 
126. Pulv. antirheu1naticus. 116 
127. Pulvis antistenocar-

diacus. 117 
128. Pulvis aperitivus al.-

calinus. 118 
129. Pulv. asperginis chlo-

rosus. 119 
130. PulYis calcii lacto-

phosphor. 121 

A vény 11evc: oldal 

131. Pulvis carbo purgans. 121 
132. Pulvis Caroli. 122 
133. Pulvis chinin-acisal. 123 
13~1. Pulvis cholagogus 12-1 
135. Pulvis cocleini cun1 

stibio. 125 
136. Pulvis combinatus. 126 
137. Pulvis digitalis cun1 

theobrontino. 127 
138. Pulvis Doveri. 127 
139. Pulvis Doveri cum 

bisn1utho. 128 
1•10. Pulvis calciferrin. 129 
1-ll. Pulvis inspersorius. 109 
142. Pulvis ipecacisal. 129 
1:13. Pulvis la."Xans. 130 
1,1,1. Pulvis liquiritiae con1-

posit. 131 
1·15. Pulvis liquiritae cun1 

phcnolphtaleino. 132 
1·16. Pulvis Locke. 132 
1·17. Pulvis bron1atus 

coinp. effervescens 133 
1·18. Pulvis natrii hydro-

carbonici arotnatic. 13·1 
149. Pulvis obstipans. 13'1 
150. Pulvis pcpsini acido-

ticus, 1:35 
151. Pulv. zinci alunünati 137 
152, Sal la.xans ininerale. 138 
153. Scnnae foliu1n. 207 
15·1. Solutio argenti ace-

tici ophtalnüca. 156 
155. Solutio argenti pro-

tcinici. 1·13 
156. Solutio arsenicalis 

fcrrata. 152 
157. Solutio atropini oph-

tallnica 1%. 157 
158. Solutio coclcini 2~~·. 1'1·1 
159. Solutio e1nctica. 1'1'1 
160, Solutio fuchsini cum 

resorcino. 206 
161. Solutio jocli spiri-

tuosa. 199 
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162. Solutio h:alii jodati. 145 
163. Solutio kalii jodati 

cum bromo. 152 
164. Solutio kalii jodati 

cum jodo. 153 
165. Solutio n1astix co1np. 207 
166. Solutio opii conc. 2o/o· 145 
167. Solutio paraldehydi 

cun1 bromo. 153 
168. Solutio pepsini. 154 
169. Solutio pilocarpini 

ophtalmica (21;>~). 158 
170. Solutio salis thebaici 

19(;. 146 
171. Solutio tannini ad 

con1bustionen1. 1·16 
172. Solutio theobromini 

nitrosojodati. 155 
173. Solutio zinci chlorati. 1'17 
174. Solutio arsenicalis 

„Pcarson" pro inj. 
(l:t;:,~) in vitr. 168 

175. Solutio arsenicalis 
„Pearson" pro inj. 
( 2rií:. ) in vitr. 170 

176. Solutio atropini ( 0.05 
1,>é) c. papaverino 
( '1'/·() pro inj. in a111p. 170 

177. Solutio Calcii chlo-
rati p1·0 inj. intrave
nosa ( lút;:(·) in an1p. 171 

178. Solutio calcii gluco
nini pro inj. intra
n1uscularis ( 10)·() in 
atnp. 172 

170. Solutio ca1nph. in. ol. 
pro. inj. ( 20'j(-) in 
an1p. 173 

180. Solutio cocaini novi 
( 2</(:) e. aclrenalino 
pro inj. ín an1p. 17'1 

181. Solutio coffeini natrii 
benzoici { 2or;;.-) pro 
inj. in. atnp. 175 

250 

A v6ny ncuc: olda.l 

182. Solutio hexr:unethy-
lentetranüni pro inj. 
( 40?(-) in a1np. 

183. Solutio Natrii chlo
rati hypertonica pro 
inj. intravenosa ( 10'/·é) 
in vitro. 

18,1. Solutio Natrii nitrosi 
pro inj. ( '19(·) ln 
an1p. 

185. Solutio Natrii thio-
sulfurici pro inj. 
(lOtj·(-) in an1p. 

186. Solutio Natrii tl1io-
sulfurici pro inj. 
( ·10t;:"d) in amp. 

187. Solutio olei terebin
thinac in oleo pro inj. 
( 2017.;,) in a1np. 

188. Solutio opii conc. 
( 2<'/·(·) pro inj. in an1p. 

189. Sal. opii conc. { 2)'é-) 
e. ho1natropino (0.15 
~-.;.) pro inj. in a1np. 

190. Solutio papaverini 
( ,11)() pro inj. in an1p. 

191. Sal. papaverin.i ( :lS'é) 
e. n1ethylhon1atropi-
no ( 0.151;>(-), pro inj. 

176 

176 

177 

178 

179 

179 

180 

181 

182 

in a1np. 182 

192. Solutio pncun1osol-
vcns pro inj. in amp. 183 

193. Solutio pneuinosol-
vcns pro inj. in vitro. 184 

19'1. Solutio Ringet'i pro 
inj. in vitro. 185 

195. So\utio sacchari uvae 
pro inj. 20i;:;.-. 20 ccn1. 
in vitt'. 186 

196. Solutio sacchari uvae 
pro inj. 20r)~;. 50 cctn. 
in vitr. 187 

197. Solutio salis thebaici 
p!'O inj. ( l't;:·() ln an1p. 187 

A. vE:ny Here: oldal 

1v.::;. Solutio salis thebaici 
nro. inj. 11/·é in vitr. 188 

199. Solutio sulis thebaici 
pro inj. zr;.r. in a1np. 189 

200. Solutio salis thebaici 
pro inj. 2%. in vitr. 189 

201. Solutio salis thebaici 
( 217„;.) et atropini 
(0.059é) pro inj, in 
an1p. 190 

202. Solutio scopon1orphini 
pro inj. in an1p. 190 

203. Solutio strophantini 
g. pro inj. 0.05t;:·( in 
amp. 

20,L So\utio arsostrychnini 
pro inj. in an1p. 

205:t. Solutio vitanüni Bi 
pro inj. ( 0.2<,>(·) in 
a1np. 

205)). Solutio Yitanlini B1 
pro inj. (lS·(-) in 
an1p. 

20G. Solutio vita1nini e 
pro inj. ( lOt;+) in 
an1p. 

207. Suspensio bis1n. sa-
lit:yl. pro inj. inlra-
1nusc. ( 1or;-c.) in vitr. 

208. Suspensio hydrargyri 
salicylici pro inj. in-
tra1nusc. ( 10</é) in 

191 

192 

193 

195 

vitr. 196 
209. Suspensio sulfuris pro 

inj. intra1nusc. (lS·() 
in a1np. 197 

210. Species althaeae. 208 
211. Species antiasthmati-

cae ad funligationen1 208 

212. Species aperitivae. 208 
213. Species contratussiin. 200 
21·! .Species diureticae. 200 
215. Species uvae ursi et 

herniariac. 210 

.A veny neve: olclal 
216. Spil·itus antirheun1a-

ticus. 200 
217. Spiritus 1nenthue cu1n 

sale. 201 
218. Spiritus salicylatus. 201 
219. Suppositoria analge-

tica. 212 
220. Suppositoria bensol-

sulfamidi. 213 
221. Suppositoria digitalis 213 
222. Suppositoria digitalis 

e. theobro1nino. 214 

223. Suppositoria hae1norr-
hoiclalia. 215 

225. 

226. 
227. 

Suppositoria haen1orr
hoidalia cun1 cocaino. 217 
Suppositoria opii e. 
bellaclonna. 217 
Syrupus ferrojodati. 220 
Syrupus hypophos-
phorosus con1p. 220 

228. 
229. 

Syrupus l\:olae. 
sYrupus 1actocrcosau 
co1np. 

230. Tannini albtnninati 

221 

221 

kcratinati pulvis. 109 
231. Thcobronüni natrii 

salicylici pulvis. 110 
232. 'finctura an1ara fer-

1·ata. 223 
233. rrinetura digitalis. 
23'1. Tinctura opii. 
235. Tinctura valcrianae 

e. 1nenthol. 
236. Ungucntu1n ad gra

nulationc1n. 
237. Unguentum ad n1a

ntun. 
238. Unguentun1 alunünii 

acetic!. 
239. Ungucntuin anucsthe

tisans. 
240. Unguentun1 boraxa

tu1n alcalinu1n. 

223 
223 

223 

226 

227 

228 

229 

230 
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2'!1. Unguentu1n calcii hy-

pochtorosi. 231 
242. Unguentun1 contra 

oxyurin1. 231 
2·13. Ungucntu1n contra 

prurigine1n, 232 
244. Unguentuin contra 

scabie1n. 233 
2'15. Unguentum haemorr-

hoklale. 234 
246. Unguentun1 hydra1·-

gyri. 235 
2·17. Unguentutn ichthyoli 

salicylatun1. 236 
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2'18. Unguentu1n jecoris. 237 
2<19. Ungucntu1n !viikulitz. 237 
250. Unguentu1n nasale. 238 
251. Unguentu1n ophtalnü-

cun1 flavu1n. 239 
252. Unguentu1n pro in-

fante. 2•10 
253. Unguentu1n sapostea- NÉVl\IUTATó„ 

rini. z,11 
25,1. Unguentuin sulufra-

tu1n. 2·12 
255. Unguentun1 zinci 

oxydatL z,13 
256. \iaselintn11 boricun1. 2·13 

A név után feltüntetett szán1olc a megfelelö vényn1in
tákat jelzik. 

Acid. acetylosalicylic. 2, 3, 19, 
20, ·16, 126, 133, 1·!2 
acctylosalicylic. coinpr. 
19, 20 
a llylisopropylbarbi turi
cun1 con1pr. 21 

arsenicosu1n. 117 
.4-scorbinicuin con1pr. 67 
„\scorhinicurn inj. 207 
boricun1 1, 120, 160, 22,1 
boricu1n e. kalio hyper
n1anganico pulvis 120 
carbolicu1n liquefactu1n 
2·13 
cliacLhylbarbi turicu1n 
con1pr. ·13 
hyclrochloric. dilut. 168 
phcnylaethylbarbiturici 27, 
32. 33. 3,1, 60. 61, 219 
salicylicun1 ung. 109, 2,12, 
2,17 
sulfosalicylicum 119 
tannicum sol. 171 

_c\.cisa! con1prin1ata 19, 20 
- pulv. 2. 3 

_.:\.lko.likus kcnöcs légoltalmi 
céll'<J.. 240 

.i1„lu1nen pulv. 151 
Alunliniurn acctico-tartaricun1 

sol. ·1 
acctico-tartaricun1 ung. 
238 

Aluminii hydroxyd. pulvis 124 
_<\.n1idazophen con1pt» 21, 22, 

23, 26, 27' 60 
- pulv. 125, 136 
-- supp. 219 

A„rnidopyrin supp. 219 
i1 . ..t11n1oniu1n chloratu1n con1pr. 

2·1, 25 
- chloratun1 co1npr. alkali

solvens 25A. 
Aranyér elleni kenöcs 2'15 
_l\.rgcnti acetici sol. ophtahnica 

15·1 
- proteinici sol. 155 

.ó...rgcntutn nitricuxn ung. 2·19 

.t\.scorbinsav co1npr. 67 
- inj. 207 

.ó...tropini solutio ophtalrnica 
1 ~é 157 
0.05 ~~ e. 1norphln 2 ~(:, 
sol. pro inj. in amp. 201 
0.05, sol. e. papaverino 
·1 ·s;:, pro inj. in a1np. 176 

.ó...zophcnu1n coff. citric. cotnp. 
30 

- coi'f. citric. pulv. 5 
Barbanlidi con1pr. 31 
Earbilctta co1np1'. 32 
Barbil con1pr. 33, 3,1 
Baryun1 sulfuricu1n pro Rönt

gen 6 

~ 
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- sulfuricum e. cacao (íze
sített) 7 

Belégzö folyadék légoltalnú 
célra 93 

Benzolsulfanúdi compr. 35 
- supp. 220 

Betainum hydrochloric. 150 
Bisn1uthu1n oxyjodogallicun1 

supp. 22·1 
- subsalicylic. inj. oleosa 207 
Borvaselin 256 
Cacisal co1npr. 36 

- pulv. 8 
Calcaria chlorata ung. 2,11 
Calc. acetylosal. compr. 36, 136 

- acetylosal. pulv. 8 
Calciun1 chloratum sol. pro inj. 

intraven. 177 
Calc. gluconici sol. pro inj. 

intra1nusc. 10 i/"é, in an1p. 
178 
hypochlorosi ung. 2'11 

Calo1ncl ophtahnicu1n pulv. 9 
Calot n1ixtura 91 
Capsnlae nitroglycerini soluti 

1 11/11'1 10 
Carbamidu1n hronüsovaleriani

cunl. con1pr. 60 
Carbo incdicinalis conl.pr. 37, 

38 
- n1edicinalis pulv. 11, 131 

Carbopurgans con1p1-. 38 
- pulv. 131 

Castcllani sol. 160 
Chinac extr. fluid. 7,1 
Chinidinun1 sulfuricun1 pulv. 12 
Chininun1 hydrochloricun1 

con1p1'. 39, 110, '16 
sulfuric. pil. 112, 113 
sulfuric. pulv. 133 
tannicum pulv. 13 

Chlorogcniurn co1npr. 41 
- pulv. 129 

Cocainum novum hydrochloric. 
2 ·i;·;:. inj. e. adren. 180 

254 

Codeinurn hydrochloric. con1pr. 
42 

- hydrochloric. pulv. 135 
- hydrochloric. sol. 158, 229 

Coffein. citric. compr. 30 
- natrii benzoici 20 <;é, sol. 

pro inj. in a1np. 181 
Collyriu1n adstringens luteu1n 

dilutu1n 17 
- cu1n adrenalino 18 

Co1npr. ucid. acetylosalicylic. 
19, 20, •16 
acidi phenylaethylbal'bitu
rici 32, 33, 34, 60, 61 
acisal 19, 20 
allylbarbanüdi 21 

- allylisopropylbarhiturici 21 
- a1nic1azopheni 21, 22, 23, 60 

anunonii bro111ati '19, 50 
an1n1onii chlorati 2,1 

annnonii chlorati alkali
solventia 25~4. 
anliastlunatica 26 
antiastlunatica e. atropino 
27 
antirachitica 28 
antistrunüca 29 
azophcni coffeini citrici 30 
azopyridini 65 
barbanücli 31 
barhiletta 32 
barhil 33, 3-1 
bcnzolsulfatnidi 35 
bron1ata con1pr. '19 
bron1ata co1npr. fort. 50 
cacisal 36 
calcii acetylosalicylic. 3G 
carha1nidi bronüsovalcria
nic. GO 
cnrbo 1ncdic. 37 
carbo pu1·gn.ns 38 
r.:arclitonica 39 
chinini hydrochlorici 39, 
'10, ,16 
chlorogcni '11 
codeini '12 

cliaethylbarhiturici 43 
digitalis folii titr. 39 
ephedrini '14 

- c:-:tr. rhei 38 
hexan1ethylentetra1nini 45 
ho111atropini inethylobr. e. 
opio conc. 53 
hon1atropini inethylohr. e. 
papaverino 61 
influenzica 46 
kalii bron1ati 49, 50 
lcalii jodati 47, 63, 6<1 
lcalii jodati antistrumic. 29 
laxantia 48 
natrii bron1ati 
natrii phcnylacthylharb. e. 
brom. 50 
nitroglycerini 51 
opii conc. 52 

- opii conc. e. honiaptropino 
53 
papaverini 27, 5'1, 61, 6-± 
paraanüc1obenzosulfan1idi 
35 . 
phenacetini ,16, 55 
phenan1icli 56 
phenoclünoli 57 
phenolphtaleini ,18, 58, 59 
phcnolphtaleini fortia 59 

- phcnyklilncthylpyrazoloni 
coff. ciLr. 30 

- phenylazoclianünopyridini 
hyclrochlor. 65 

- pulv. liqu\ritiac con1p. 38 
se cl a ti va 60 
spasn:olytica Gl 
strophantini g 62 
strychnini nitr. 39 
theobroinini joclati 63 

- theobronüni jodati e. papa
verino 6·! 
theobron1ini pur. 63, 6·1 
theophyllini 26 27 
uroclesinficientia 65 
vitanüni B 1 66 
vitan1ini e 67 

- vitanüni D 28 
Cylinclri hyclrargyri cyanati 68 

- hydrargyri oxyeyanati 69 
Decoctu1n saponariae Hunga-

ricae 70 
- senegue 71 

Digitalis e. theobromino pulv. 
137 
e. theobron1ino supp. 222 
foliu1n con1pr. 39 
foliu1n infus. 81 
foliun1 pulv. 137 
foliun1 supp. 221 
foliun1 tinct. 233 

Elixirii kalii sulfoguajacolici 
72 
thynü comp. 73 

Ephedrinu1n hydrochloricun1 
cotnpr. J,1 

- hyc1rochloricun1 ung. 2,15 
Extract. chinae fluidutn 7,1, 96 

- secalis cornuti fluidu1n 75 
Erzéstelenitö Jcenöcs 239 
Farina lini 76 
Ferrocarbonici pilulae 11-lB 
Ferrochlorati pil. 115 
Ferrojoclati syrupus 226 
Foliun1 sennac 153, 212 
Forn1alclehyclun1 solutun1 77 
Fo\vler oldat 156 
Glauber só 100 
Globuli ichthyoli 78 
Gol:•,rvaellenes co1npr. 29 
Gyer1neln·icinus 107 
Herniariac herba 215 
Hexan1cthylentctra1nin 79, 13'1 

co1npr. ,15 
- sol. pro inj. '10 )Í' in 

a111p. 182 
Hon1atropinu1n incthylbl'omat. 

co1npr. 53 61 
- inethylbro1nat. sol. pro inj. 

189 
Hyd1·a1·g. chlorat. n1it. vaporc 

parat 9 
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I-Iydrargyri cyanat cylind. 68 
- oxycyanati cylind. 69 

Hydrargyrun1 oxydatum flav. 
ung. 251 

- salicylicun1 suspensio 10'/ó, 
pro inj. in vitro 208 

- unguentu1n 246 
Hydrogeniun1 hyperoxydatum 

liqu. 80 
Ichthyoli globuli 78 
-- salicylicat. unguentum 247 

Influenza elleni compr. ·16 
lniusum cligita1is 81 

ipecacuanhae (A„) 82 
ipecacuanhae (B) mite 83 
prilnulac 8·1 
sennac e. natrio-sulfurico 
85 

Injcctióli:at lásd solutiones ste-
riles pro inj. alatt. 

Ipecacisal pulv. 1:12 
Ipecacuanhac infustun 82, 83 
.Todofornüu1n pulvis 91 
.Jodun1 purun1 101, lGl 
-- sol. 101, lG'! 

!{alii jodati solutio cun1 bromo 
163 

· ~ jodati solutio cun1 joclo 
16'1 

I<alitun bro1natun1 86 
hypcnnanganicu1n 87 
hypcr1nanganicurn cun1. 
acid. boric 120 
sulfoguajacolicum elLxir. 
72 

ICürolysó 132 
-- kristályos 152 

I(olae syrupus 228 
I<ornbinált por 136 
!{reosot pilula 116 
Lass~u· pasta 109 
Launstein pasta 110 
Lini farina 76 
Linilncntu1n ad pcrniore1n 88 
- antirheun1aticum 89 

Liquor hydro~·.eni hypcr~1xy-

dati 3 ()é, 80 
Lockc pulvis 1·16 
Lugol-oldat 16·! 
Tu!astix solutio con1p. 165 
Mikulitz unguentu1n 249 
Tu!ixtura bron1ata 90 

- Calot. 91 
chloralo-bron1ata 92 
chlorofornliata 93 
ol. aether pro inhalatione 
Ü'l 

- sedativa 95 
- sedativa co1np. 96 
- sto1nachica 97 

lviorphini hydrochlorici 2 i;:~ ct 
atropini 0.05 ';'é. pro inj. 
201 
hyclrochlorici e. scopola
nüni inj. 202 

1viorphinurn hydrochlor. inj. 
19í' 198, 199, 200 

- hydrochlor. sol. 1 (;;., 170 
lviucilago salep 98 
Natriu1n arscnicicun1 inj. 1711, 

175, 20·1 

- boracicu1n ung. 2·!0 
- chlorati sol. hypertonica 

pro inj. intraven. 10 r.:-f in 
vitr. 188 
glyccrinophosphoricu1n inj. 
20·1 

- nitrosi sol. pro inj. ·1 t;ó 
in arnp. 18,1 

nitrosu1n sol. 172 
phcnylacthylbarhituri-
ctnn 50 

- salicyl. 25B, 99, 13·1 
- salicyl. co1npr. alkalisol-

vcns 
sulfuricun1 cryst. 100 
tlüosulfurici sol. 10 (,\-, pro 
inj. in a1np. 185 
thiosulfurici sol. ,10 r/(. pro 
inj. in an1p. 186 

Nemibetegségek elleni prophy-
Jacticun1 119 

Neuralgia elleni por 125 
Nitroglyccrini con1pr. 51 
Nitroglycerinu1n spirit. sol. 

caps. 10 
Oleun1 ad vulnera 101 
- antirachiticum 102 
- ca1nphoratun1 pro inj. 

20 %, in amp. 179 
- jeco1is inorrhuae 101, 103 
- jecoris morrhuae ung. 236, 

248 
- jecoris morrhuae phospho-

ratum 104 
- nasale 105 
- phosphorat. 10·1 
- ricini 106 
- ricini pro infante 107 

Opitnn conc. con1pr. 52, 53 
conc. sol. 166, 188 

- conc. inj. in a1np. 188 
- conc. e. hon1atropino 189 

Orrolaj 105 
Papave1·inun1 hydrochloric. 

con1p1'. 27, 54, 61, 6,1 

- sol. ·1 9é pro inj. in a1np. 
rno 

Paraan1idobenzolsulfanüd. 
compr. 35 

- supp. 220 
Paraclichlorbenzol. ung. 2:12 
Paraffinu1n liquidu111 105, 108 
ParaldehycU solutio e. bromo 

167 
Pasta Lassari 109 

Launsteini 110 
- zinci e. bismutho 110 
- zinci oxydati 111 

Pearson oldat inj. 17'1, 175 
Pepsinun1 pulv. 150 
- solutio 168 

Phenacetin coinpr. 46, 55 
Phenan1idi con1pr. 56 
Phenochinolinun1 co1npr. 57 

Phenolphtalein compr. ·18, 58, 
50 

- pulv. 128, 13'1, 1•13, 1,15 
Phenylazodianünopiridinun1 

hydrochloric. co1npr. 65 
Pilocarpini solutio ophtalmica. 

2 ~>é, 169 
Pilulae chinini 112, 113 

- ferroarsenici 114A 
- ferrocarbonici 11•1B 

chlorati 115 
- k.reosoti 116 
- roborantes 117 

Plun1hu1n acet. bas. solut. 118 
Pneun1osolvens sol. pro inj. in 

a1np. 192 
- sol. pro inj. in vitro 193 

Prhnulae infus. 8•1 
Prophylact. contr. 1norbos ve

nereos. 119 
Pulv. acid. acctylosal. 2 3 

acisal 2, 3 
- acid. boric. e. kalio hyperw 

n1anganico 120 
- ad aqua1n alkalino salinnm 

fort. 121 
- ad aqua1n alli:alino salinan1 

1nitior. 122 
acl aquain all~alino sulfato 
salinan1 132 
alcalinus e. bclladonna 123 
alunünii hyperoxydati 124 
antineuralgicus 125 
antirheu111aticus 12G 
antistenoca1·dicus 127 
aperitivus alcalinus 128 
asperginis chlorosus 129 
bron1atus con1p. efferves
cens 1'17 
calcii acetylosal. 8 
cacisal S 
calcifcrrin 140 
calcii lactophosphor. 180 
carbo~purgans 131 
Caroli 132 
chininacisal 133 
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chinini tannic. 13 
chiniclini sulf. 12 
cholagog. 13,1 
cocleini e. stibio 135 
combinatus 130 

- cligitalis e. theobro1nino 
137 

- Dbveri 138, 149 
- Doveri e. his1nutho 139 

inspersorius 141 
ipccacisul 1,12 
laxans 1'12 
liquirit. comp. 38, 131, 1<13, 
1'1'1, 145 
liquirit. e. phenolphtaleino 
1,15 
Locke 1,16 
natrii hyclrocarb. aron1at. 
1'18 
obstipans 1·19 
pepsini acidocitus 150 
rhei 143 
tanníni albunünati li:erati
nati 230 
theobro1nini natrii suticy-
lici 231 
zinci alunlin. 151 

P~heu1nu elleni linin1cntu111 89 
- elleni por 1'.36 

Ringer sol. pro inj. in vit.l'o 
19,1 

Röntgen contrast anyag 6, 7 
Sacchari uvae sol. 20 (,;.-;.. pro 

inj. in vitro 195, 195 
Salcp n1ucilago 98 
Sa.licyl spiritus 218 
Scopolunüni solutio pro inj. in 

a1np. 202 
Sc;bolaj 101 
Scnegae rad. clccoctu1n 71 
Sennac folium 153, 212 
Solutio acid. ascorbinici 10 17-f, 

pro inj. in amp. 207 

- aclrenalini 22•1 
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adrcnalini 1 7r, e. cocain. 
nov. 2 17(, 180 

alurnin. acetico tartaric. 4 
argenti acctici ophtalmlca 
154 
argenti proteinici 151:> 
arsenicalis ferrata 156 
a1·scnicalis FO\Vleri 156 
arsenicalis „Pearson" pro 
inj. in vitro 1 !/'(,, 174 
arsenicalis „Pearson" pro 
inj. in vitro 2 i;;., 175 
arsostrychnini pro inj. in 
an1p. 20,1 
atropini ophtahnica lt;~, 

157 
atropini 0.05Sf, e. papave
rino '11/f, pro inj. in a1np. 
176 
calcii chlorati pro inj. 
intraven. 1os;, in an1p. 177 
calcii gluconi pro inj. 
intra1nusc. lOr;-(-, in an1p. 
178 
ca1nph. in ol. 179 

- Castellani 160 
coclcini 2~;-;:, 158 
coffeini natrii 
2017;-, pro inj. in 
cn1etica 159 

henzoici 
an1p. 181 

fuchsini cun1 resorcino 160 
- hexa1ncthylentetr:unini pro 

inj. ,!Or;;-, in an1p. 182 
- jocli spirituosa 88, 161 

kalii jodati 162 
kalii jodati cun1 bro1no 163 
kalii joclati cun1 jodo 16'1 
Lugoli 16•1 
inastix con1p. 165 
1nethylbron1at. 0.15'7f, e. 
papa veri no '1 ~:-;.., pro inj. in 

·a1np. 191 
n1orphini hydrochl. pro inj. 
1~·-;.., 197, 198 
n1orphini hydrochl. pro inj. 
2S'(, 199. 200 
1norphini hyclrochl. l.i;L 
pro inj. in a1np. 197 

- n1orphini hydrochl. 2<;é, 
pro inj. in amp. 199 

- morphini hydrochl. 2r;;-, 
et atropini 0.051/'é., pro inj. 
in amp. 201 

- natrü chlorati hypertonica 
pro inj. intraven. lOi;:,c, in 
vitro 183 
natrii nitrosi 4.i;:{·, pro inj. 
in_amp. 1811 
natrii thiosulfurici pro inj. 
1or;;., 185 
natrii thiosulfurici pro inj. 
•!Oi;:,;.., 186 
ol. terebinth. in ol. pro inj. 
187 
opii conc. 2_17--;-, 166 
opii conc. 2t;í:, pro inj. in 
un1p. 188 
opii conc. 217·(-, e. 1nethyl
hon1atropino pro inj. in 
a1np. 189 
papaverini hydrochl. '1'/~·. 
176, 190, 191 
paralclehydi cun1 bromo 
167 
pepsini 168 

- pilocarpini opthalnlica 2r;-;-, 
169 

- pneun1osolvens pro inj. in 
amp. 192 

- pneu1nosolvens pro inj. in 
vitro 193 
Ringer pro inj. in vitro 
194 
sacchari uv a e 20C)é, pro 
inj. 20 ccm in vitro 195 
sacchari uvae 20<;;-, pro 
inj. 50 ccn1 in vitro 196 

- salis thebaici 1·~:;.., 170 
- salis thcbaici 1<;·(, pro inj. 

in a1np. 197 
salis thebaici 1 t;:{-, pro inj. 
in vitro 198 
sulis thebaici 217-{, pro inj. 
in amp. 199 

salis thebaici 2c,;;;:., pro inj. 
in vitro 200 
salis thebaici Zt;é, et atro
pini 0.05){-, pro inj. in 
arnp. 201 
scopoinorphini pro inj. in 
an1p. 202 
strophantini 0.05<;·~. pro 
inj. in amp. 203 
tannini ad con1bustionern 
171 

- theobromini nitrojodati 172 
vitamini B 1 0.29;;, pro inj. 
in an1p. 205. A. 
vitamini B 1 lS-é, pro inj. 
in amp. 205. B. 
vitanüni C lOr/'(, pro inj. 
in a1np. 206 

zinci chlorati 173 
Species althaeae 210 

antiastlnnaticae ad fu1ni
gationc1n 211 
aperitivae 212 
contratusshn 213 
uvae ursi et hcrniariae 215 
diureticae 21'1 

Spiritus antirheun1nticus 216 
1nenthae ctun salc 217 

- salicylatus 218 
- saponatus 89 

Strophantini con1p1'. 62 
- sol. pro inj. 0.05<;{., in 

a111p. 203 

Sulfuris suspensio pro inj. 
intra1nuscularis 117;,-, in 
a1np. 209 

Suppositoria analgetica 219 
benzolsulfan1idi 220 
digitalis 221 
digitalis cun1 thcobronüno 
222 
hacinorrhoiclalia 223 
opii cun1 bellaclonnae 225 
hac1norrhoiclalia cu1n co
caino 224 
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Suspensio bismuth. subsalicyl. 
101/'é, pro inj. in vitro 207 

- hydrargyri salicylici lOyc, 
pro inj. in vitro 208 

- sulfuris pro inj. intra
musc. l·<;'é, in amp. 209 

Syrupus ferrojodati 226 
- hypophosphorosus comp. 

95, 227 
- kolae 228 
- lactokreosoti con1p. 229 
- mannati 107 

simplicis 229 
Szódan1entha porok 1<18 
Thymi elixiru1n co1npositu1n 73 
Tinctura amara 232 

- an1ara ferrata 232 
- chinae comp. 97 
-- digitalis 233 
- opü 23-1 
- pomi ferrutae 156, 232 
- strychni 97, 228 
- valerianae cun1 1nenthol 

235 
Unguentum ad granulatione1n 

236 
- ad n1anun1. 237 
- alun1inii acetici 238 

anaesthetisans 239 
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- boraxatun1 alcalinun1 240 
- calcii hypochlorosi z,11 
- contra oxyurim 2,12 
- contra prurigine1n 243 
- contra scabiem 2·1'1 
- haen1orrhoidale 245 
- hydrargyri 2'16 
- ichthyoli salicylatum 247 
- jecoris 248 
- :rvnkulitz 2,19 
- nusale 250 
- ophthalmicu1n flavum 251 
- pro infante 252 
- sapo stearini 253 
- sulfuratum 25<1 
- zinci oxydati z,19, 255 

Vaselinun1 boricum 256 
Vitan1in B 1 con1pr. 66 

- B1 solutio 0.2'";·(, pro inj. 
in ainp. 205. ~l!i... 

- B1 solutio 11/'(-, pro inj. in 
a1np. 205. B. 

- e co1npr. 67 
- e solutio 10'";{·' pro inj. in 

an1p. 206 
- D con1pr. 28. 

Zinkkenöcs 110, 111, 236, 249, 
252, 255 

Zinkpaszta 111 

l<OCHMEISTER FRIGYES 
UTODAI 

GYÓGYÁRU-NAGYI< ERE S KE DÉS 
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Drogok, galenikus készítmények, vegyszerek, 
gyógyszerkülönlegességek a legjobb minőség

ben kaphatók. 

Az áruk Ph. IV.-nek megfelelő vizsgálatát labora
toriumunlc, B o z á lá11os okl. gyógyszerész, okl. 
vegyészmérnök, műegyetemi tanársegéd ellenőr

zése és irányííáso mel!efí rendszeresen 'és o legna
gyobb lelkiismeretességgel végzi, a minőséget o már 

előnyösen ismerr 
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= pontos és gyors szállítás 
megbizható áruk 

Az. összes drogok, gyógyszerek, ga!enikus 
készitmények óllandó vizsgólaro a Ph. Hg. 

IV. követelményeinek megfele!óen. 
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gyárt műselyemfonolokat, 

aethert, kötszövött árukat. 

~i\z ide:ilis hashajtó: 

Y A ID 1 JÁ N 0 S 
ter1nészctes g~-ógykeserií.só! 

1\z 1873 óta több rnint 300 rnillió palackban 
Yilúgszerte beYúlt fiüNY ... i\Dl .J.:\.NOS gyógyke
seríívíz hatóanyagai újabban lepárlás által sóalak„ 
ban is kerülnek forgalo1nba, nüHden n1estcrséges 
hozzú adús nélkül. E"zen tern1ék 

az elsfi és ei~;:rctlen n'ag)·ar tern1észetes 
g )' ó p;y y kese rií só, 

n1elyuek nlka\1J1azúsa 1ninl ha;-;ha.iló, a kcscrÜ\TÍz
ZL'l sze1nbeu - azo1tos halús 1nellelt - kényehne
sebh és ju1.únyosabb. 

I-Iatúsn a hélben végbcn1enő fiziko-ké1niai 
l'ol~·a1natok kiiYetkPz111éuye. Oldalának dús .;,znl
l'át-ion tartaln1a ugyanis csökkenti a belek YÍzre
sorpciójúl. úg:y hogy a hélsúr a sóoldatot kollidú-
lis kütéslH.>11 11ag·yrészt YisszaL1rt.in, n1iúltal 1neg-
dnzzad és 111pg\úg-y111. s nyo111úst gyakorolva n 1 
rectu1nra, pt'ristaltikút és ezzel ürülé~t vált ki. 

Az orrr tap;jainak a B. l\L J;l2JHiHr'l~l3D. sz. hPl-

1 ügynliniszteri rendelet alapjúu szabad~.n1 rendela 
hetií. ~,\ Postahl'legsegélyzó tPrhére 211L1Lí/l\l:JS. sz. 
alatt. e11gedélyezve. szintúgy a :UI.:.\.. \T szá1uúra. 

llároni adav; ára 48 fillér. 
Tíz adag, tlohozhan. J_) 1.50. 
100 gaos hengerdohoz (klJ. 15 aclag) szintén 

. p 1.50. 

Rentleljiink: 
R11 ... Hunyadi .Júnos" kescríisó 

seat. orig. dos. X. (P l.riO) 
Yagy: scat. orig-. g-ta 100.U (P 1.;lü) 

Orvosi nliulút készséggel küld a i'orrflstulaj
do11os: 

SAXJ,EHNER ANDRAS 
(alavítva J.SGH) 

Budapest, 112. sz posbdiivat.al. 
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