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TARTALOM 

Kémiai kész!tmények (1-334 cikkely) 
Zsír ad ék ok, viaszfélék és hasonló állományú anyagok 

(335-346 cikkely) • , 
Illó-olajok (347-367 cikkely) 
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1. 
+ AcetaDilidum 

( Aeetanilid.) 
Acetanilid 

Acetilanilin 

ms = 135,16 

Színtelen, selyemfényű ktistálylemezkék. Szagtalan. Kissé égető íze csak kis 
idő mulva érezhető .. legalább 99 % acetanilidet (C8H 90N) tartalmaz„ . 

Oldékonys,ág. 200 SL víz, 20 sr. fonó víz, 3,5 sr. R-szesz, 15 sr.. éter, 8sr.klomform, 
. i 18 sr. aceton, 7 sr.glicerin olqja .. Petroléterben alig oldódik. · 
i Kemhatás.. Ftissen kiforralt és lehűtött vízzel készült telített oldata semleges 
i vagy gyengén savanyú .. 

,: Olvadáspont .. 113°~116°. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt enyhe melegítéssel 10 ml vízben oldunk. A kihűlt oldathoz 
annyi R~brómos vizet csepegtetünk, hogy sárgásbarnára színeződjék,. Csapadék 
keletkezik (brómacetanilid). . , 

b) 0,01 g készítményt 1 percen át 2 ml R-náttonlúggal forralunk és kihülés után 
2 csepp R-kloroformot elegyítünk hozzá .. Undorító szag érezhető (fenilizonitril). 

e) 0,1 g készítményt 5 ml R-kénsavval 2 percig forralunk és kihülés után a vízzel 
5 ml-re kiegészített oldathoz 2 csepp 1 %-os káliumbikromát-oldatot elegyítünk. 
A folyadék csakhamar smaragdzöld-színű lesz„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színezó anyagok. 0,25 g készítmény 5 ml R,szeszben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék. 

e) Sava5<ág .. 2,5 g elporított készítményt 50 ml fiissen kiforralt és lehűtött vízzel 1 percig 
rázogatunk, m~jd a folyadékot leszűrjük. A kristálytiszta szüredéket használjuk 
az .f), g), h} és i) alatti vizsgálatokhoz is„ 
A szüredék hidrogénkitevője az I 77„ lap 12) szerint meghatározva pH = 5-nél 
nem lehet kisebb. 

f) .Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.). 10 ml e) szeiinti szüredéket az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'l' Pb ill. Fe vagy Zn. 
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g) Szulfát .. 10 ml e) szerinti szüredéket az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A váltc ls 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y SO 

4
. . • „„ 

h) Klorid.. 5 ml e) szerinti szüredéket az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL 

1) Anilinsó, azofen, amidazefen stb .. 5 ml e) szerinti szüredékhez és egyidejűleg másik 
kémlőcsőben 5 ml vízhez 3-3 csepp R„vas(III)klorid-oldatot · elegyítünk„ 
A két oldat színe azonos legyen , 

j) Fenacetin. 0, 1 g készítmény tömény R-salétromsavval lecseppentve nem színeződhet„ 
k) Idegen szerves anyagok Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g készítményt 

5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat színe nem lehet erősebb a PI szín
mérték-oldatnáL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárit~si veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az I 104„ lap 3} 
szerint tömény kénsav fólött állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 
0, 5 ~/0 lehet. 

m) Izzítási maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104. lap 4} 
szerint elhamvasztunk é\ enyhén kiizzítunk. Az enyhén kiizzított maradék 
legfeljebb O, l % lehet. 

n) Tartalmi meghatározás. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt visszafolyó·· 
hűtővel ellátott 50 ml-es főzőlombikban 25 ml R-sósavval vfafürdőn 1 órán át 
Ifielegítünk. .A. kihült oldatot 100 ml-es mérőlombikba öblítjük és .a mosóvízzel 
jelig kiegészítjük. Az oldat 10,00 ml-es részletét, 20,00 ml O, 1 n káliumbromát·· 
oldatot alkálrr\azv<t, az I 131. lap 19) szerint vizsgáljuk. A brómozás ideje'l5 perc. 
l ml O, 1 n k.áliumbromát-oldat 2,253 mg (lg ,35270) <tcetanilidet (C8H90 N) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olyadás" 
pontja azonos .legyen.. . . 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben, zárt szekrényben tar\juk. 
Másnév„ «Antifebrinum» (Sz. VIII.) „ 

Adagolás„ Legnagyobb ~gyszeri adagja 0,3 g 
Legnagyobb napi adagja 1 g 

Szokásos egyszeri adagja 0,1-0,2 g · 
Szokásos napi adagja 0,3-0,6 g 

Megjegyzés. Azofennel, klorálhidráttal, nátriumszaliciláttal, rezorcinnal, timol
lai stb„ eldörzsölve a készítlllényt, a keverék elfolyósodik.. 

2. 
Acetonum 

(Aceton) 

Aceton 
CH3-CO-CH3 

C,H60 ms = 58,08 

. Színtelen, kristálytiszta, könnyen mozgó illó folyadék. Szaga jellegzetes. 
fze édeskés, csípős. Gyúlékony; gőze levegővel keverve robban. 
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Oldékonyság„ Vízzel, R-szesszel, éterrel, kloroformmal, petroléterrel minden 
arányban elegyíthető.. · 

Kémhatás .. A frissen kiforralt és lehűtött vízzel lúgított készítmény (1 + 9) 
semleges .. 

Forráspont.. A készítménynek leg<>lább 95 %·a 56°-57° között desztilláljon át„ 
Sűrűség. o, 790-0, 794 .. 

Azonossági vizsgálat 

3.) 1 Csepp készítményt 2 csepp vízz~l, 10 csepp R-nátrorllúggal"; majd 1ázogatás 
közben 20 csepp 0,1 njódoldatt<tl elegyítünk .. Sárga csapadék válik le (jodoform) 
és az elegy jodoform-szagú„ 

b) 1 csepp készítménynek 10 rill \'izzel, 5mlfiissen készített 10%:-os_ nitroprUsszid"' 
nátrium-oldattal és 1 ml R-nátronlúggal készült elegye piros színű„ Pár csepp 
tömény R-ecetsavtól a fOlyadék színe karill.inpirosra változik. 

Minőségi kvalftatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és .5zínező anyagok„ A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen 
legyen„ · · 

d) Savas.5ág, 1 ml készítmény l ml frissen kifürralt és lehűtött .vízzel tökéletesen és 
kristálytisztán elegyeqjék. Az oldat 1 csepp I-brómtimolkék-oldattól sárgára 
vagy zöldre festődj~k, de 0,3 ml 0,01 n nátronlúgtól ~zíne kékre változzék. 

e) Víz,. l ml készítmény 4 ml R-petroléterrel tökéletesen és kristálytisztán elegyedjék. 
f) Oxidálható anyagok. lil-..ml készítmény, 1 ml R-kénsav és 2 csepp O,Ltí J<\ilü,im- · 

permanganát-oldat efegye 3 perc mulva is rózsaszínű maradjon .. "'\ .. - .?.?~·//>c;/J;J/ 
g) Metilalkohol.. l ml készítményt 10 ml O, 1 n káliumpermanganát-oldattal és 10 csepp ''''<7(".) 

tömény R-kénsavval elegyítünk Az oldatot .5 peic múlva 2,5 ml R-amrnónium
oxalát-oldattal és 20 csepp tömény R-kénsavval elszíntelenítjük,_ majd lehűtés 
után 5 ml R-kénessavas fukszin-oldattal elegyí\jük. Az oldat 2 percen belül 
nem színeződhet kékes-· vagy ibolyaszínűre„ 

h) Aldehidek. 3 ml víz és 1 ml O, 1 n ezüstnitrát-oldat elegyéhez előbb cseppenként 
annyi R-ammónia-oldatot adunk, .míg a kezdetben leváló csapadék feloldódott, 
m<tjd 5 ml készítményt elegyítve hozzá, a foly<tdékot fénytől védve, kb 50° -os 
vízfürdőben 15 percig melegítjük. Az elegy nem színeződhet és belőle csapadék 
sem válh<tt le. 

i) É5;:,terek. 10 ml készítményt 20 ml vízzel, ··2 csepp n-nátronlúggal és 2 csepp 1-· 
fenolftalein-oldattal elegyítve visszafolyóhűtővel felszerelt 100 ml-es lombikb<tn 
vízfürdőn 30 p~rcig melegítünk„ Az oldat nem színtelenedhet eL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárítási maradék. cg poniössággal mért kb. 50 g készítményt az I 104 .. bp 2) szerint 
vizsgálunk.. A m<tradék legfeljebb 0,01 % ehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt kristálytiszta és 

színtelen készítmény 1-1 ml-e sem 1 ml vízzel, sem 5 ml petroléterrel elegyítve 
nem zavarosodhat meg .. 

Eltartás.. Jólzáró üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tar\juk. Az egy l-nél 
nagyobb mennyiséget robbanásbiztos tartályban tároljuk. 

Acetont tartalmaz a «Solutio fuchsíní cum resorczno» .. 

Megjegyzh, Tűzveszélyes l 



3. 

Acetum. pyrolignosum. rectificatum. 

( Acet .. pyrolign. rect.) 

Tisztított fa.ecet 

A nyers faecet párladéka. 1 térfogat nyers faecetből 4/5 térfogat párladék 
készül.. 

Sárgás- v_agy barnás-színű, kristálytiszta folyadék„ Füstszagú és egyŰttal 
ecetszagú. Ize savanyú, kissé keserű, csípős. Savtartalma ecetsavban (C 2H 40 2) 

kifejezve 5,0-5,5 %. 
Kemhatá<. A vízzel hígított ( 1 + 19) készítmény savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) Ecet5av„ 1 ml készítmény, 1 ml R-szesz és 1 ml tömény R-kénsav elegye felforralva 
etilacetát-szagú, 

b) Redukáló anyagok .. 1 ml R-ezüstnitrát-oldathoz cseppenként annyi R-ammónia
oldatot elegyítünk, míg a kezdetben megzavarosodó oldat feltisztult. Az elegyhez 
még 1 ml R-ammónia-oldatot s végül 1 ml tisztított faecetet öntünk„ Csakhamar 
bőséges, fekete csapadék válik le., 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Nehéz.fémek (ólom, va5, cink .stb.)„ 3 ml faecetet porceláncsészében vízfürdőn szárazr'a 
párologtatunk. A maradékot füstö)gő R-salétromsavval lecseppentve, újból 
beszárítjuk és ezt a műveletet me.gismételjük„ A maradékot enyhén kiizzítjuk, 
maj<j kihűlés után 1 ml R-salétromsavban enyhe melegítéssel oldjuk, 29 ml 
vízzel hígítjuk és szűrjük.. Ezt az oldatot használjuk ad), e) ésf) alatti vizsgá
latokhoz is„ 
A szüredék 5 ml-ét az I 96 lap 2/a szerint vizsgáljuk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 'Y Pb, ill. Fe vagy Zn. 

d) Vas .. 5 ml t) szerinti szüredéket az I 97. lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke -grammonk~nt 20 'Y Fe, 

e) Szulfát .. 5 ml t) szerinti szüredéket az I 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk.. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y S04 „ - • 

f) Klorid.. 1 ml t) szerinti szüredéket az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk.. A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 'Y Cl 

g) Redukáló anJ'agok. 1 ml készítményhez 30 ml R-kénsavat és 5 ml O, 1 n kálium 
permanganát-oldatot elegyítünk.. A folyadék 5 percen belül színtelenedjék el. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Tartalmi meghatározás. mg pontossággal mért kb. 10 g faecetet 40 .ml frissen ki
fonalt és lehűtött vízzel hígítunk és az oldatot, 5 csepp I-fenolftalein-o!datot 
használva jelzőül, n nátronlúggal titráljuk. „ • 

1 ml n nátrnnlúg 60,05 mg (lg ,77852) ecetsavat (C2H 40 2) ielez, 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talá' „ és makroszkóposan rr:egfelelőnek ítélt tisztított faecetet 
a g) (redukáló anyagok) és h) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás„ .J ólzáró üvegben, fé~ytől védve, hűvös helyen tar\juk. 
Ínkomjiatibilú lúgokkal, szappanokkal, oxidáló anyagokkal .. 

4. 
+ Acetyli;:holinum. brom.atum. 

( Acetylchol.. brom.) 
Acetilcholinbromid Acetilcholiníumbromid 

c,n"o.NBr rcn.coo.cn 2.on.N+(cH.).JBr- ms = 226, 12 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por. fze kesernyés sós .. Szaga jellemző, 
alig érezhetően savanykás .. A levegőn nedvességet szí és elbomlik„ A kénsav 
felett szárított készítmény 18, 6-19, 4 % acetil-csoportot, illetőleg 35, 0-36, 0 % 
brómot tartalmaz, ami az első esetben 97,9-102 %, a második esetben 9&,9-
-101,9% acetilcholinbromidnak (C 7H160 2NBr) felel meg .. 

Oldékonyság. Vízben bőségesen, R-szeszben mérsékelten oldódik. 
Kifmhatás. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges 

vagy gyengén savanyú„ 
Olvadáspont. A tömény kénsav felett 24 órán át s~árított készítmény 142°·

-1450-on olvad„ 

Azonossági vizsgálat 

a) A<etil-csoport .. 0,0I g készítményt 1 ml vízben oldunk Az 'oldathoz 0,5 ml R-szeszt 
és 1 ml tömény R-kénsavat elegyítünk„ Enyhe melegítéskor etilacetát-szag 
érezhető. " 

b) Trimetilamin-csoport. 0,05 g készítményt 1 ml R-nátrnnlúgban oldunk és az oldatot 
felforraljuk., Az _oldat ésakhamar trimetilamin-szagú lesz·„ Ezt az oldatot hasz
náljuk a t} alatti vizsgálathoz. 

~) Ab) szerinti oldathoz annyi 0,1 nj6d-oldatot csepegtetünk, hogy az maradandóan 
sárgára .színeződjék. Az .enyhén melegítet~ oldatban sá1ga zavarosodás keletkezik 
és jodoform szag érezhető, 

d) Cholin. O,OI g készítményt 1 ml vízben ol.dunk és addig csepegtetünk hozzá0,1 n 
jód-oldatot, míg csokoládé-barna csapadék képződik A csapadék állás közben 
színét zöldes-ba'rná~a változtatja„ 

e) Bromid .. O,OI g készítményt 1 ml vízben oldunk, majd az oldatot 0,5 ml R-kloro„ 
formmal és pár csepp fiiss klóros vízzel _ös~zer~zzuk. Az elkülönült kloroform 
sárgaszínű. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f) Oldhatatlan fs színező a~yagok.. 0,3 g készítmény 0,40 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, kiistálytisztán és színtelenül oldódjék: A fiissen ki-, 
forralt és lehűtött vízzel 20 mhe kiegészített oldatot használjuk a g) ésj) alatti 
vizsgálatokhoz„ 

g) Savasság.. 1 ml f) szerinti oldat 1 csepp I-metilvörös-oldattól narancsszínűre 
festődjék. 
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h) .Nehéz fémek (ólom, vas, link stb.), Az m) szerinti izzítási maradékot 5 csepp R-sósav·· 
l;>an oldjuk s az I 96 .. lap 2/a szerint - mértékoldat nélkül -- vizsgáljuk. A 
reakcióelegy nem változhat~ · · -

i) Arzén,. 0,1 g készítményt az I 97„ lap 3/a szeririt ·- arzéµméiték-old~t nélkü: ·-· 
vizsgálunk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat 

j) Jodid .. 10 ml j) szerinti oldatot 1 csepp R-sósavval és 1 csepp R-vas(III),klorid
oldattal elegyítve 60°-70°-ra melegítünk A lehűtött elegyet 1 ml R-kloroform-· 
mal összeráZzuk, Az elkülönült kloroform-réteg nem lehet ibolyaszínű„ 

k) Idegen szerve.s anyagok. 0,05 g készítményt porceláncsészében 1 ml. R-kénsavval 
bepárologtatunk, a kihűlt mai:adékhoz 1 ml tömény R-kénsavat öntünk és az 
elegyet vízfürdőn ismét melegítjük. A folyadék mégsá1gulhat, de meg nem 
barnulhat 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

!) Szárltási veszteség 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint töniény kénsav·felett állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb' 
1,0 % lehet 
A kiszárított sót az m), n) és o) szerint vizsgá_ljuk tovább„ 

m) lzzítás·i maradék„ O, 1 mg pontossággal mért, előzetesen kiszárított kb 0,2 g készít„ 
ményt az 1 104 lap 4) sze1int elhamvasztunk.,. Az enyhén kiizzított ma1adék 
legfeljebb O,l % lehet.. Az izzítási maradékot h) szerint vizsgáljuk. 

n) Tartalmi meghatározás (acetil-cs"Oport). Előzetesen kiszárított, 0;1 mg pontossággal 
mért, kb .. 0,04 g készítményt 100 ml-es üvegdugós Erlenmeye1-lombikban 
20 ml frissen kifürralt és lehűtött vízben oldunk, majd az oldatot, 2 csepp I-fenol·, 
ftalein-oldatot használva jelzőül, 0,02 n nátrónlúggal halvány rózsaszínig 
titráljuk. E célra legfeljebb 0,05 ml mérőoldat fogyhat (szahad sav)„ Az oldathoz 
ezután 20,00 ml 0,02 n nátronlúgot csurgatunk és a lombikot bedugaszoljuk„ 
30 perc mulva a lúg fölöslegét 0,02 n kénsavval titráljuk„ A.mérés eredményét a 
szabad savra fogyott lúg levonásával helyesbítjük. 
1 ml 0,02 n nátronlúg 0,8609 mg (lg ,93494) acetil-gyököt (C2H 3Ü·), illetőleg 
4,522 mg (lg ,65537) ac.etilcholinbromidot (C 1H 160 2NBr) jelez. · 

o) Tartalmi m~ghatározás (brolnid),. Előzetesen kiszárított, O,l mg pontossággal mért 
0~02 g készítményt 100 ml-es Erlenn1eyer-lombikban 50 ml vízben oldunk, 
majd, 5 ml R-salétromsavat és 20,00 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldatot elegyítünk 
hozzá s a csapadékos folyadékot, 2 g káliumnitrátot oldva fel benne, 3 percig 
fonaljuk, majd lehűtjük és 1 ml I-vas(III)nitrát-oldatot .használva jelzőül, 
0,01 n káliumrodanid·:oldattal titráljuk 
1 mL0,01 n ezüstnitrát-oldat O, 7992 mg (lg ,90264) Br-t, illetve 2,261 mg 
(lg, 35434) acetilcholinbromidot (C1H 160 2NBr) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az olvadáspontja alapján megfelelőnek itélt ké12ítményt k) (idegen szer· 
ves anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Leforrasztott ampullákban, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
Inkompatibili.s lúgokkal, savakkal (elszappanosodás). 
Megjegyzés .. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 

használhatunk. · 
Másnév.: «Tonocholin B» (V„ N.)„ 
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Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja L musc„ 0,4 g 
i.. ven„ 

} 0,1 i,, art. g 

Legnagyobb napi adá.gja L musc„ 
i. ven .. ! i.. art.. 

Szokásos egyszeri adagja 1 musc„ 
L ven„ ! L art. 

Szoká<os napi adagja L musc„ 
L ven„ ! 1„ art. 

5. 
+ Acldum aceticuni concentratuni 

( Acid. acet„ conc.) 
Tömény ecetsav Jégecet 

CH3.COOH 

g 

o,3 g 

0,1 g 

0,05 g 

C,1-0,2 

0,05-0,1 

g 

g 

ms = 60,05 

Kristálytiszta, színtelen, maró folyadék. Szaga jellegzetes, szúrós, erősen 
fojtó .. fze még nagy hígításban is savanyú. Melegítéskor tökéletesen elillan, 
gőze meggyújtható„ 0°-ra hűtve, fehér, csillcgó lemezes kristályokká fagy. 
Legalább 96 % ecetsavat (CH3COOH) · t:utalmaz. . 

Oldékonyság. Vízzel, R-szesszel, kloroformmal, széndiszulfiddal, glicerinnel, 
a legtöbl;> illó-és zsíros olajjal minden arányban elegyíthető .. 

Kémhatás. Vizes oldata ( 1 + 49) savanyú„ 
Sűrűség.. i,050-1,061. 
Forráspont. 113°-120°. 
Olvadáspont .. A megfagyott 96%-os sav +I0,5°·-on, a IOO%·os +16,7°·-on 

<Jlvad. 
Azonossági vizsgálat 

a) 2 csepp jégecet, 1 ml víz, 1 ml R-·szesz és 1 ml tömény R-kénsav elegye forrásig 
melegítve etilacetát-szagú. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan is színező anyagok.. A jégecet üle<;!ékmentes, kiistálytiszta legyen. 10 cm 
vastag rétegben is színtelennek lássék. 5 ml jégece~et vízzel 50 ml-re hígítunk„ 
Ezt az oldatot használjuk a '), e), f), g) ·és i) alatti vizsgálatokhoz .. 

c) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb) .. 10 ml b) .szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk A változás megengedett mértéke milliliterenként 10 °Y Pb, ilL Fe 
vagy Zn, . 

d) Arzén. 1 mljégecetet az I 97. lap 3/a szerint·-- arzénmérték-oldat nélkül - vizs-
gálunk .. A jégecet arzént nem tartal~azhat, , 
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e) K'alcium„ 10 -ml b} szerinti oldatát az I 98„ lap 5/ilszeriiít-'-- külö!l savanyítás és 
kalciummérték-oJdat nélkül - vizsgálunk. A re?J,kcióelegy nem változhat.. 

f) Szulfát. IOml b) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk, azzal az elté
iéssel, hogy R-sósavval nem savanyítunk.. A válto~ás · megengedett mértéke 
milliliter 1ként .50 'Y SO 1• 

g) Klorid. 10 ml b) szeiinti oldatot az I 100. lap 10/a szerintviúgálunk A változás. 
megengedett mértéke milliliterenként 25 ·y Cl. 

h) Redukáló anyagok (hangyasav, kéne.><av <tb) (!). 4 ml jégecet, 16 m.l víz és 1,00 ml 
0,1 n káliumpermanganát-oldat elegye .10 percen belül nem színtelenedhet el. 

i) Redukáló. anyagok (II) .. 10 ml b) szerinti oldathoz I ml R-ezüstnitrát-oldatot ele-· 
gyítünk, majd_ anny! R-ammónia···Oldatof (kb. 10 ml), hogy a semlegesítéskor· 
levált csapadék éppen oldódjék Az elegy vízfürdőben 5 percig melegítve nem 
változhat.. 

j) Idegen illatanya,gok. Az m) szerinti Semlegesített oldat szagtalan legyen és íze nem 
lehet karcos. 

k) Idegen szerves anyagok. 2 ml jégecet_ 2 ml tömény R-kénsavval elegyítve nem színe
ződhet. 

Minős~gi kvantitatív vizsgálat 

l) S;:árítáJi maradék A jégecetet az I 104 .. lap 2) szerint vizsgáljuk A maradék leg
feljebb 0, 0 I % lehet 

m)Tartalmi meghatározás. mg pontossággal mért kb 1,2_g jégeCetet mérőlombikban 
frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re hígítunk i\z oldat .5,00 ml-es részletét,. 
3-4 csepp I-fenolftalein-oldatot használvajelzőül, 0,1 n nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 6,005 mg (lg ,77852) ecetsavat (C2H 40 2) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt k'észítméfiyt b) 
(oldhatatlan és színező anyagok), l) (nehéz fémek), h) (redukáló anyagok) 
és m) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk .. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, a savszekrényben tartjuk. 
Jégecet bői ké<zül az «Alidum aietílum dilutum 20 %»„ 
Mámév .. «Acidum aceticum glaciale» .. 
Megjegyzh, A részben vagy egészben megfagyott jégecetet használatbavétel 

előtt meleg vízbe állítva egész mennyiségében megolvasztjuk és gondosan 
összer ázzuk„ 

6; 

Acidum aceticum dilutum 20% 
( Acid.. alet.. dil.) 

20%·-os hígított ecetsav 
Kristálytiszta, színtelen folyadék. Szaga jellegzetes,. Íze erősen savanyú, 

19,5-20,5 % ecetsavat (CH3 COOH) tartalmaz .. 
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Oldékonyság. Vízzel, szesszel minden arányban elegyíthető.. 
KifmhatáJ. A vízzel hígított (1 + 19) készítmény savanyú. 
Sűrű<ég .. 1,026-1,027. 

1 

1 

~ 

1 

' 

Ki<;:,ítés. 20 g tömény ecetsavat (alidum aietilum wncentratum) vízzel annyi 
grammra hígítunk, ahány % 9H3COOH-t tartalmaz a tömény ecetsav. Előbb 
a vizet mérjük le s ehhez öntJük a sav";t. 

--Azonossági vizsgálat 

a) 8-10 csepp hígított ecetsav, 1 ml R-szesz és 1 ml tömény R-kénsav elegye fel
forralva et~lacetát-szagú 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan é5 színezó' anyagok. A hígított ecetsav üledékmentes és tiszta legyen,_ 
10 cm vastag rétegben is színtelennek lássék. 25 ml készítményt vízzel_ 50 ml-re 
hígítunk Ezt az oldatot használjuk a e), e), f), g) és i) alatti vizsgálatokhoz .. 

c) Nehézfémek (ólom, va<, cink stb.) .. 10 ml b) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett n1értéke milliliterenként 2 'Y Pb, ilL Fe 
vagy Zn .. 

d) Arzén. 1 ml készítményt az I 97. lap 3/a szerint -- arzénmérték-oldat nélkül ~. 
vizsgálunk .. A készítmény arzént nem tartalmazhat 

e) Kalcium„ 10 ml b) szerinti oldatot az I 98„ lap 5/a szeiint- külön savanyítás és / 
kalcium.mérték-oldat nélkül ·-vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

f) S,zulfát. 10 ml b) szerinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint-külön savanyítás nélkül-·
vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke milliliterenként 10 "t 804 „ 

g) Kloiid .. 10 ml b} szerinfroldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke milliliterenként .5 'Y Cl 

h) Redukáló anyagok (hangyasav, kéne5laV 5tb.) (!). 20 ml hígított ecetsav és 1,00 ml 
0,1 n káliumpermanganát-oldat elegye 10 percen belül nem színtelenedhet eL 

i) Redukáló anyagok (II) .. 10 ml b) szerinti oldathoz 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot, majd 
annyi R-ammónia·"Dldatot (kb .. 10 ml) elegyítünk, hogy a semlégesítéskor levált 
csapadék éppen oldódjék .. Az elegy vízfürdőben melegítve .5 percig nem változ_hat. 

j) Idegen illatanyagok .. Az l} szerinti semlegesített oldat szagtalan legyen és íze nem 
lehet karcos. · 

Minőségi kvantitatív :vizsgálat 

k) Szárítási maradék.. A hígított ecetsavat az I 104 .. lap 2) szerint vizsgá]juk A maradék 
legfeljebb 0,003 % lehet .. 

!) Tartalmi meghatározás. mg pontossággal mért kb. 3 g hígított ecetsavat mérő· 
lombikban frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re hígítunk. Az oldat 10,00 
ml-es részletét,4 csepp I--fenolftalein~oldatot használva jelzőül, 0,1 n nátrOnlúggal 
titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 6,005 mg (lg , 77852) ecetsavat (C2H 40 2) jelez,. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt b) 
(oldhatatlan és színező anyagok), t) (nehéz fémek), h) (redukáló anyagok) 
szerint vizsgáljuk és ecetsavtartalmát e) szerint, vagy sűrűségméréssel ellen-
őrizzük. . 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Hígított ecetsavval készül az «Alumínium aeeticum tartarieum rnlutum». 
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7. 
Acidum acetylsalicylicwn 

( Acid. acerylsal.) 

Acetilszaiicilsav 

COOH 

OOCOCH3 

. 

ms = 180,15 

Színtelen . kristályok, vagy fehér kristályos por„ Csaknem szagtalan vagy 
legfe\jebb gyrngén eéetsav-szagú.. fze gyengén savanyú, jellegzetes. Legalább 
99 % acetilszalicilsavat (C9H 80 4 ) tartalmaz. 

Oldékonyság. 300 sr. víz, 5 sr.R-szesz, 16 sr. éter, 20 sr k!orofor molc\ja. Lúgokban 
és karbonát-oldatokban bomlás közl:;en sóképződéssel oldódik. 

Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (! + 19) 
gyengén savanyú. 

Olvaefáspont„ 134°--141°, 
Azonossági vizsgálat 

a) Szalicilsap. 0,2 g készítményt 2 ml R-nátronlúggal 1 percig füzünk. A lehűtött 
oldatot 3 ml R-kénsavval összerázzuk. A keletkezett fehér csapadékot 6 cm át
mérőjű papirosszűröre gyűjtjük„ Az ecetsav-szagú szűredéket a b) alatti vizsgá"'.' 
lathoz használjuk. A szűrőre gyűjtött csapadékot kev~s vízzel mossuk„ A tömény 
kénsav fölött kiszárított fehér kristályok olvadáspontja 158°--161°. 

b) Acetil-csoport,. Az a) szerinti szűredékhez kis feleslégben R-nátriumkarbonát
oldatot öntünk és az oldatot vízfürdőn szárazra párulogtatjuk.. A szárazmara·: 
dékra 1 ml tömény R-kénsavés 1 ml R-szesz lehűtött elegyét öntjük. Etilacetát
szag érezhető, 

• Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Szeszben oldhatatlan és színező anyagok.. 0,25 g elporított acetilszalicilsav 5 ml R
szeszben szobah6mérséklete.n maradék nélkül, tisztán és szí.ntelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot haszná1juk a d) alatti vizsgálathoz .. 

d) Szabadszalicilrav„ 2 ml e) szerinti oldathoz 18 ml vizet és 1 csepp R-vas(III)klorid
oldatot elegyítünk„ Az elegy nem színezödhet etősebben, mint az az összeR, 
haso~lító oldat, melyet úgy készítünk, hogy 0,50 ml 0,01 %-os szalicilsav-oldathoz 
2 ml R-szeszt, 17,5 ml vizet, 2 csepp R-ecetsavat és 1. csepp vas(III)klorid
oldatot elegyítünk_.. A Változás megengedett mértéke gr~·mmonként 0,5 mg 
szabad szalicilsav„ 
(A 0,01 %-os szalicilsav-oldat készítéséhez 0,0100 g szalicilsavat mérőlombikban 
5 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk és az oldatot 100 ml-re hígítjuk) 

e) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb.) .. 2 g elporított acetilszalicilsavat 40 ml frissen 
kiforralt forró vízzel néhány másodpercig rázogatunk„ A lehűtött csapadékos 
folyadékot megszűrjük és ezt a kristálytiszta szűredt'ket használjuk az f) és g) 
alél:tti vizsgálatokhoz is„ 
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10 ml szűredéket az I 96, lap 2/á szerint_ __ vizsgálunk,. A változás n1egengedett
mértéke grammonként 20 y Pb, ill. Fe vagy Zn .. 

f) Szulfát. 10 ml e) szerinti szűredéket a~ I 99„ lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y SO< 

g) Klorid. 10 ml e) szerinti szűredéket az I JOO .. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonkéllt .50 'Y Cl. 

h) Fenol-szerű anyagok. 0,5 g készítmény 5 ml R-nátriumkarbonát-oldatban maradék 
nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ Az oldat szagtalan légyen.. -

i) Idegen szerves an;1agok„ 0,2 g készítményt előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
kén1lőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat nem lehet erősebb színű, 
mint a P 1 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárítá<i ve<zteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I 104. lap 3) 
szerint tömény-kénsav fölött 6 órán -át szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet. 

k) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,5 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk,. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, l o/o lehet.. 

1) Tartalmi megha!ározá< (aceti/szalicilsav) .. 10.0 ml-es Erlenr;neyer-lombikban 0,1 mg 
pontossággal mért kb. 0,20 g ac;etilszalicilsavat .5 ml semleges R-szeszbén oldunk 
és 2 csepp !-fenolftalein-oldatot használvajelzőül, kevergetés közbeIJ. 0,1 nátron
lúggal titrálunk 
1 ml 0,1 n nátronlúg 18,02 mg (lg ,25564) acetilszalicilsavat (C9H 80 4) jelez .. 
A megtitrált elegyhez 20,00 ml O, 1 n nátronlúgot csurgatunk s a lombik nyakába 
kis tölcsért helyezve az oldatot vízfürdőn 10 percig melegítjük. Ezután a lehűtött 
oldatban a lúg feleslegét 0,1 n sósavval titráljuk. A két titrálásnál fogyott lúg 
mennyiségének 1 %-on belül egyeznie kell. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a c) 
(szeszben oldhatatlan és színező anyagok), dj (szabad szalicilsav) és e) (nehéz 
fémek) szerint vizsgáljuk · 

Eltartás. Jólzáró üv<gdugós üvegben tartjuk. 
Acetilszalicilsavat tartalmaz a «Tabletta acidi acetylsalirylici g 0,.5»„ 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal (bomlás)„ 
Másnév„ «Acidum acetylosalicylicum» (Ph. Hg. IV.), «Aspirinuin» (Sz„ VIIL), 

«lstopirin» (V„ N.)„ 
Adagolás. Szokásos 

S::.okárns 
egyszeri adagja 
napi adagja 

8. 

0,5-2 g 
1 -5 g 

+ + Acidwn arsenicosum anhydricum 
( Acíd„ ar.senicos.) 

Arzén tr ioxid 
As 20 3 ms = 197,82 

Fehér, kristályos nehéz por, vagy színtelen, üvegszerű cl.arabok. Szagtalan 
és íztelen .. Hevítve maradék nélkül elillan. Vízben úgy viselkedik, minthil 
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zsíros lenne és csak lassanként nedvesedik meg. Legalább 99 % As20 3-t tar-
talmaz. _ 

Oldékonyság„ 60 sr.. víz, 15 sr. forró víz;}50 sr. R-szesz, 50 sr.. glicerin oldja .. 
Éterben és kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan. Lúgos közegben sókép
ződéssel oldódik. 

Kémhatá<. Frissen kiforralt és_lehűtött vízzel készült oldata (! + 99) gyengén 
savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Száraz kémlőcsőben óvatosan hevítve a kémlőcső hidegebb falára szublimál.. 
A szublimátum nagyítón át jól látható, élénken csillogó szabályos nyolcl~pú 
vagy négylapú kristálykákból álL 

b) Arzén(III) .. 0,05 g készítményt 2 ml R-nátronlúgban enyhe melegíté5Sel oldunk 
A 3 ml R-sósavval megsavanyított oldathoz 1 ml R-kénhidrogénes vizet (1-2 
csepp R-nátriumszulfid-oldatot) elegyítünk Sárga csapadék keletkezik, amely 
R-ammónia-oldat fölöslegében színtelenül oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színezJ anyagok 1 g készítményt 20 ml R-ammórúa-oldátbanenyhe 
melegítéssel oldunk„ A~ oldat színtelen legyen és nem lehet erősebben zavaros, 
mint-az az összehasonlító oldat, melyet az I 99„ lap 9/a szerint 1 ml szulf3.t
mérték-oldattal készítettünk 
Ezt az oldatot használjuk a d) és e) alatti vizsgálatokhoz .. 

d) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.). 0,5 ml e) szerinti oldatot az I 96 .. lap 2/a szerint 
vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy a vizsgálat előtt nem semlegesítjük az oldatot„ 
A változás megengedett mértéke grammonként 400 y Pb ill. Fe vagy Zn. 

e) Szulfid .. 5 ml e) szerinti oldat 6 ml R-sósavtól nem változhat 
f) Szulfát. 1 g készítményt 20 ml vízzel 1 percig rázunk és a csapadékos folyadékot 

megszűrjük„ Ezt a szüredéket haszn.áljuk a g) alatti vizsgálathoz is 
A szüredék felét az I 99, lap 9/a szerint vizsgáljuk„ A változás megengedett 
mértéke grammonkén:t 100 y S0 4 , 

g) Klorid .. Az f) szerinti szüredék másik felét az I 100 .. lap 1 O/a szerint - kloridmérték• 
oldat nélkül - vizsgáljuk. A reakcióelegy nem változhat 

Minősigi kvantitatív vizsgálat 

h) Izzítási maradék. O,I mg pontossággal mért kb.. 0,25 g arzéntrioxidot az I 104„ lap 4) 
szerint vizsgálunk. A készítményt jól húzó vegyi fülke alatt izzí~juk„ Az izzítási 
maradék legfeljebb 0,25 % lehet 

j) Tartalmi megliatározá5. 0,1 mg pontossággal mért lcb 0>5 g porrá~örzsölt készítményt 
10 ml R-nátronlúgban vízfürdőn teljes oldódásig melegítünk. Az oldatot kihülése 
utá'n 15 ml R-sósavval megsavanyítva mérölombikPa öblítjük és vízzel 100 ml-re 
egészítjük ki Az oldat 10,00 ml-es részletéhez 100 ml-es Erlenmeyér-lombikban 
30 ml vizet és 20 ml legtöményebb R-sósavat elegyítünk, majd 0,5 g kálium
bromidot oldunk fel benne .. Az elegyet, 1--2 csepp I-p-etoxikrizoidin-oldatot 
használva jelzőül, 0,1 n káliumbromát-oldattal titráljuk„ Az indikátort cél
szerűén a titrálás vége felé adjuk az oldathoz s a titrálást lassan fejezzük be 
1 ml P,l n káliumbromát-oldat 4,946 mg (lg ,69421) As,03-t jelez. 
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Tájékoztató gyorsV:izsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény s2 áraz 
kémlőcsőben hevítve maradék nélkül szublimáljon. Ammóniában oldhatatlan 
anyagokat e) nem tartalmazhat.. 

Eltártás. Jólzárós üvegdugós üvegben, niéregszekrényben tartjuk. 
- Arzéntrioxiddal készül a «Solutio arsenicalirn és az «lnjectio ar.senicalis 1 % cum 

procaino !rydrochlorico», 
· Inkompatibilis ezüstsókkaL 

ft.fásnév. «Acidum arsenicosum» (Ph.Hg.1V..), Anhidroarzénessav. 

Adagolás.. Leg~gyobb egyszed adagja 0,005 g 
Legnagyobb napi adagja 0, 015 g 

Szokásos eg)'szeri adagja 0,0005-0,001 g 
Szokásos napi adagja 0,003 -0,006 g 

Megjegyzés Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható 

9. 
Acidum ascorbinicum 

( Acid .. ascorb.) 
L-Aszkorbinsav C-vitamin 

D=C 
C-DH 1 
11 0 
~-DH 1 

H-C__j 
1 

HO-C-H 
i 

CH20H 
ms=l76,12 

Színtelen kristályok, illetőleg fehér vagy csaknem fehér kristályos por. Szag
talan .. Savanyú íze citromsavra emlékeztet.. Fény hatására elváltozik.. Oldata 
le\egőn bomlik. Legalább 98 % aszkorbinsavat (C6H 80 8) tartalmaz.. . 

Oldékonyság„ 4 sr vízben, 30 sr R-szeszben oldódik Aceton, metilalkohol is 
oldja„ Kloroformban, éterben, benzinben, petroléter ben, zsíros olajokban 
gyakorlatilag oldhatatlan .. 

Kémhatás .. Vizes oldata (1 + 19) savanyú .. 
Olvadáspont .. 188°-..193°. 
Specifikus forgatóképesség .. Metilalkoholban +47,5°-tól +52,5°-ig. 

Azonoss~gi vizsgálat 

a) 2 ml vízben 0,02 g készítményt, majd 0,10 g nátriumhidrogénkarbonátot és 0102 g 
vas(II)szulfátot oldunk. Az oldat ibolyaszínű lesz .. E szin R"sÓsavtól eltűnik 
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b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

í 
0,02 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldatot l ml Fehling'oldattal (I + II) 

elegyítjük,. Narancssá1ga csapadék válik le, mely melegítéskor barnavörösre 
változik, 

0,02 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldatot 1 ml O,l n káliumpermanganát
oldattal elegyí~jük. Az elegy halvány barnás· színű lesz vagy e~színtelenedik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

Oldhatatlan és .1;:,ínezó' anyagok. 1 g készítmény 20 ml vízben maradék nélkül; tis_ztán 
oldód.jé._k. Az oldat nem lehet erősebb sz,ínű, mint a P 1 színn1érték-oldat. 
Ezt az oldatot használjuk az e),f), h) és i) -Jatti vizsgálatokhoz 

Sava1ság., Ad) szerinti oldat hiclrngénkitevője áz I 77,. lap 12) szerint meghatá·· 
rozva pH = 2, 0-3, 0 legyen. 

Nehézfémek (ólom, va.s, cink stb.). 5 ml d) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
- mértékoldat nélkül - vizsgálunk„ A netán bekövetkező változást fél percen 
belül állapítjuk meg .. A reakcióelegy nem változhat„ 

]{átrium .. A készítmény kis próbáját kiizzított és vízzel megnedvesített platina 
dróton nem világító lángba tartva elhamvasz~juk„ A maradék a lángot legfeljebb 
múlékonyan festheti sárgára. 

Szulfát,, 5 ml d) szerinti oldatot az I 99„ lap 9/a szerint- szulfitmérték-oldat nélkül 
-· vizsgálunk„ A reakcióelegy nen1 Változhat. . 

Klorid„ 2 ml d) szerinti oldatot I ml R-ammónia-oldattal és 20 ml O, 1 n ezüstnitrát-· 
oldattal elegyítve frlforralunk, majd a csapadékos folyadékot kihülés után meg
nedvesített 6 cm átmér~jű papirossz{hőn megszlírjük. A S?Űr!".dékbez 2 ml RM· 
salétromsavat öntünk. A változás nem lehet nagyobb -mértékű, D?-Ínt amelyet 
akkor észtelünk, midőn 1 ml klÜridmérték-oldathoz 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot, 
2 ml R-salétromsavat és 21 ml vizet elegyítUnk .. Az oldatokat 5 perc elteltével 
hasonlítjuk össze„ A változás megengedett mérté~e grammonként 250 y CL 

j) Idegen szerves anyagok. 0,20 g készítményt tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 
5_ ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat n~m lehet erősebb színű, mint a 
Z 2 színmérték-oldat.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Izzítási maradék 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,50g készítményt az I 104„ lap 4) 
szerint elharnvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet.. 

l) Tartalmi meghatározás I 'o,I mg pontossággal mért kb 0,10 g készítményt 20 ml 
frissen kiforralt és lehűtött vízben oldunk, majd a folyadékot, 2-3 csepp I
fenolftalein-oldatot használva jelzőü], 0, 1 n nátronlúggal titráljuk„ 
1 ml 0,1 n nátronlúg 17,61 mg (lg ,24582) aszkorbinsavat (C6H 80 6) jelez. 

m) Tartalmi meghatározás IL 0, 1 mg pontossággal mért kb 0, 10 g készítményt 108 ml-es 
lombikban 10 ml vízben oldunk, majd az oldatot 0,5 g káliun1bromid hozzá
adása után, 10 ml R-sósavval megsavanyítva O, 1 n káliumbromát-oldattal 
titráljuk A titrálás vége felé jelzőül i-2 csepp I-p·etoxikrizoidin-oldatot hasz
nálunk., 
1 ml 0,1 n káliumbromát·oldat 8,806 mg (lg, 94479) aszkorbinsavat (C6H 80 6) 

jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan ncegfelelőnek ítélt készítncényt a d) 
(oldhatatlan és színező anyagok),[) (nehéz fén .. ek) ésj) (idegen szerves anyagok) 
szerint vizsgáljuk, 
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Eltartás Jólzáró üvegdugós üvegl::en, fénytől védve tartjuk. 
Aszkorbinsavat tartalmaz az «ln;ectio acidi ascorbinici 10%» és a «Tabletta 

acidi ascorbinici g 0,1»„ 
Inkompatibilis oxidáló anyagokkal, nehéz fémsókkal. · 

AdagoláL Szakásos egy.szeri adagja 0,05-0,1 g 
Szokásos napi adagja 0,1 --0,3 g 

Megjegyzés,, I[\jekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható„ 

10. 

Acidu:m benzoicu:m 
( Acid., benzoíc.) 

Benzoesav 

6 
C,H,0 2 ms . 122, 12 

Mesterséges úton előállított készítmény Apr9 színtelen kristálykák vagy 
fehér laza kristályos por. Szaga alig érezhető,, )ze gyengén édeskés, karcos„ 
Pora a nyálkahártyát izgatja„ Óvatosan hevítve megolvad és szublimál; víz·· 
gőzzel átdesztilláL legalább ~9,5 % benzoesavat (C,H60 2). tartalmaz„ 

Oldékonyság. 350 sr víz, 18 SI forró víz, 2,6sr R-szesz, 3 SI éter, 8 SI kloroform 
oldja .. Zsíros és illó-olajokban oldható Lúgokban sóképződéssel oldódik„ 

Kémhatás., Vizes rázadékának (0,2 + 20) szüredéke savanyú., 
Olvadáspont., 121°-124°„ 

Azonossági vizs_gá!at 

a) Sav .. 0,02 g benzoesavat 10 ml meleg vízben oldunk A lehűtött oldat 1 csepp 
1-rnetilnarancs-oldattól pirosra színez6dik 

b) Ben;:,oát., 0,02 g benzoesavat 1 ml O,l n nátronlúg és 10 ml víz elegyében enyhe 
melegítéssel oldunk. A rázogatás közben lehűtött dldatot szűrjük és a sZüredékheZ 
4-5 csepp R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk. Halvány, hússzínű csapadék 
keletkezik, amely pár csepp R-sósavban feloldódik, 

() Benzoát„ O, 1 g benzoesav és 0,2 g kalciumoxid keveréke száraz kémlőcsőben enyhén 
hevítve benzol-szagú„ A fi'.jlődő benzQl·gőz kormozó lánggal ég 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Színezó' anyagok, 1 g benzoesavat .50 ml vízben melegítéssel oldunk, majd a rázogatás 
közben lehűtött oldatot megszűrjülc A szűredék színtelen legyen .. 
Ezt a szüredéket használjuk az e),J), g), J) és k) alatti vizsgálatokhoz, 

e) Nehéz fémek (ólom, vas, únk stb.). 10 ml d) szerinti szüredéket az I 96„ lap 2/a 
szerint - mértékoldat nélkül;____ vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat 
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f) Szulfát 10 ml d) szerinti szűredéket az i 99. lap 9/a szerint·- savanyítás és szulfat
mérték-oldat nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

g) Klorid .5 ml d) szerinti szűredéket az I 100 .. lap 1 O/a szerint ·- kloridmérték-oldat 
nélkül -· vizsgálunk. A reakcióelegy nem v<lltozhat.. -. 

h) Szerve.sen kötött klór és klorid„ 0,1 g benzoesav és 0,2 g vízmentes R-nátriumkarbonát 
keverékét, porcelántégelyben néhány csepp vízzel átnedvesítjük, megszár~~juk, 
0,3 ·g vízmentes R-nátriumkarbonáttal födjük és kiizzítjuk„ A maradékot lehűlés 
után 10 Inl R-salétromsavban oldjuk, majd az oldatot szűrjük. 
A szűredék 2,5 ml-ét az I 100„ lap 10/a szerint vizsgáUuk. A változás megengedett 
mértéke gr amn1onként l mg Cl. 

i) Só.szerű .szennJ1ezések. 0,2 g benzoesav 4 ml R-kloroformban maradék nélkµl és tisztán 
oldódjék. · 

j) Benzaldehid. 10 ml d) sze1inti szűredékhez 5 nil R-kénessa:vas-fukszin-oldatot öntünk, 
Az elegy 5 percen belül nem színeződhet. 

k) Redukáló anyagok. 10 ml d) szerinti szűredékhez 1 rnl R·kénsavat és 0,05 ml 0,1 n 
káliumpermanganát-oldatot cseppentünk. Az elegy .5 perc mulva is pi1os ma-
radjon„ , 

1) Idegen szerves an)lagok. Tömény kéllsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g benzoe
savat 5 ml tömény R-kénsav ban oldunk. Az oldat színe nem lehet erősebQ a 
B6 színmérték-oldatnál 

Minőségi kvantitatív vi.zsgálat 

m) lzzítá>i maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,.5 g benzoesavat az I 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

n) Tartalmi meghatáiozá<. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,12 g benzoesavat 50 ml 
frissen kifo1ralt vízben oldunk és az oldatot 4-5 csepp J„fenolftalein-oldatot 
használvá jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal tit1áljuk 
1 ml O,l n nátronlúg 12,21 mg (lg ,08679) benzoesavat (C7H 60 2) jelez. 

Tájékoztató gyorsviz1>gálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposán megfelelőnek ítélt készítmény olvadás-

pontja azonos legyen .. 
Eltártás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 
Benzoesavat tartalmaz az «lnjectío ceffeini natríi benzoici 20 %». 
Inkompatibilis nehéz fémsókkal (csapadék, illetőleg színeződés) .. 
Másnév. «Acidurn benzoicurn syntheticum» (Ph. Hg. IV.),. 
Megjegyzés.. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 

használható 

11. 
Acidum boricum. 

( Acíd.. bor.) ·• 
Bórsav 

H
3
B0

3 
ms = 61,84 

Gyöngyhá,zfényű, síkostapintású kristály-lemezkék, vagy fehér, kristályos por. 
Szagtalan .. Ize gyengén savanyú, kesernyés, később édeskés Legalább 99 % 
H 3B03-t tartalmaz. 
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Oldékonyság .. 25 sr vízben, 3 sr forró 'ízben, 17 sr R-szesiben 5 sr glicerinben 
oldódik ' 

Kémhatá<. Vizes oldata ( 1 + 29) gyengén savanyú.. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g bó1savat 5 ml vízben oldunk és az oldatot 1 csepp R-sósavval megSava.:.. 
nyírjuk„ Az -oldatba mártott kurkuma„papiros megszátítva rózsaszínű lesz; 
ez a szín 1 csepp R-ná_ctronlúgtól zöldes- vagy kékesfeketére változik 

b) O, 1 g bórsavat porce!áncsészében 5 'ml R-szeszben enyhe melegítéssel oldunk 
A meggyújtott folyadék zöldszegélyÜ lánggal ég .. 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

Oldhatatlan é.5 5ZÍnező' anyagok. 1 g bórsav 30 ml meleg vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék, 
Ezt az oldatot használjuk az f), g) és i) alatti vizsgálatokhoz. 

Nehézfémek (ólom, vas, cink >tb). 0,5 g bórsavat 5 ml R-nátronlúgban enyhe mele
gítéssel oldunk. Az oldatot az I 96 .. lap 2/a szerint vizsgáljuk. A változás meg
engedett mértéke grammonként 20 y Pb ill. Fe vagy Zn, 

Arzén,. 1 g bórsavat vízfürdőn 2 ml víz és 3 ml legtöményebb R-sósav elegyében 
oldunk. Az oldatot az I 97 .. lap 3/a szerint - arzénmérték-oldat nélkül - vizs-· 
gáljuk„ A bó1sav arzént nem t'ilrtalmazhat.. 

Vai. 15 ml e) szerinti oldatot az I 97 .. lap 4/a szerint viz;;gálunk A változás merr-
engedett mértéke grammonként 20 y Fe„ 

0 

Kalcium, magné;;ium. 7 ml e) szerinti oldatot az I 98 .. lap 6) szerint vizsgálunk. 
Az oldat tiszta ma1adjon„ 

}{átrium. Kevés porrádörzsölt és vízzel megnedvesített bórsav előzetesen kiizzított 
platina dróton nem világító lángba tartva a lángot zöldre festi .. A láng színe 
csak a zöld szín eltűnése után és csak múlékonyan lehet sárga„ . 

Szulfát. 7,'5 ml e) szerinti oldatot az I 99„ lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett-mértéke grammonként 200 'Y S04 , 

Klorid„ 0,.5 g bó1savat 13 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk. Az oldatot az 
I 100„ lap 10/a szerint vizsgáljuk„ A változás megengedett mértéke grammonként 
50 'Y CL 

.Nitrát,_ amm6nium. 0,0.5 g bó1savat az I 100. lap 12) szerint ·- ammónia-mérték
oldat nélkül - vizsgálunk. A felfogó folyadék nem változhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Tar.talmi meghatáro;;ás. O, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,6 g bórsavat mérőlombikban 
frrssen krfmralt és lehűtött vízzel 100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es rész
letében 2 g R-mannitot oldunk vagy 1.5 ml R-invertcukot··oldatot öntünk hozzá 
é~ 2-3 .csc;~P I-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, az eleg}et 0, 1 n nátron
lugga'. trtraljuk. Helyes dolgozás esetén a megtitrált oldat piros színe 0,5 g R
mann1t (.5 ml R-1nvertcukor~oldat) hozzáadására nem változik„ 
1 ml 0,1 n nátronlúg 6,184 mg (lg ,79127) H 3B03-tjelez. 

Tájékoztató gy!>r'svizsgálat 

Az azonosn;ik talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan es színező anyagok) és d) (nehéz fémek) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
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Bórsavval készülnek a «Solutíonés ophthalmíciie», «Solutio fuchsiní cum resorcino», 
<<l'ulvi.s suifaboricus» és a «Vaselinum aCídi borici» .. 

Adagolás„ Szokása.s egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

12. 
Acidum cifricum 

( Acid„ citr.) 

Citromsav 

CH 2 ·· COOH 
! 

i OH 

f(cooH H,o 
1 

-'CH2 ·· COOH 

0,3-1 g 
0,9-2 g 

C6H 80 1,H 20 ms = 210,1+ 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por.. Szagtalan .. Íze erős hígításban 
is savanyú. Szobahőmérsékleten nem változik, meleg helyen elmállik. Hevítve 
kristályvizét veszítve megolvad és elszenesedés közben szúrós .kellemetlen 
szagot áraszt. 99,2-100,4 % citromsavat (C,H80„H20) tartalmaz„ 

Oldékonyság .. 0, 7 sr„ vízben és 0,5 sr.forró vízben, 0,8 sr .. R-szeszben, 60 sr. éterben 
oldódik.. Kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan .. · 

Kémhatás„ Vizes oldata ( l + _ 9) savanyú.. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk és 2 ml savanyú R-higany(II)szulfát
oldattal elegyítve felforraljuk. A forró folyadékba 2 ml O, 1 n káliumpermanganát-· 
oldatot csepegtetve elszíntelenedés közben dús fehér kristályos csapadék kelet~· 
kezik (acetondikarbonsavas higany és bázisos higany(II)szulfát) .. 

Mi.nőségi kvalitatív vizsgálitt 

b) Oldhatatlan és színező anyagok.. 2 g citromsav 40 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk a c),f), g) és h) alatti vizsgálatokhoz .. 

e) Nehézfémek (ólom, vm, cink stb.).. 10 ml b) szerinti oldatot az I 96,. lap 2/a szerint 
vizsgálunk A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb i!L Fe 
vagyZn .. 

d) Arzén .. 1 g citromsavat az I 97. lap 3/a szerint - arzénrnérték-oldat nélkül -
vizsgálunk. A citronisav arzént nem tartalmazhat. 

e) Kalcium .. 0,1 g citromsavat nikkel- vagy platina- égelyben elhamvasztunk. A mara• 
dékot kihülés után 1 ml R„ecetsavban enyhe melegítéssel olc\juk, majd kémlő
csőbe öntjük át.. A tégelyt 10 ml vízzel utána öblftjük s a mosóvizet a kémlőcsl:I 
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tartalmához öntjük„ Ha az oldat !1-em kristálytiszta, felfOrraljuk és szűrjük„ 
8 ml kristálytiszta oldatot (szűredéket) R-ammónia-oldattal éppen semlegesí
tünk, majd az I 98„ lap 5/a szerint vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke 
grammonként 700 y Ca, 

f) Szulfát. 10 ml b) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke graillmonkértt 100 y 504. 

g) Klorid. 10 ml b) szerinti oldatot az I 100 lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grq.rnrnonként 50 y Cl. 

h) Oxálwv, borkősav .. 8 ml b) szerinti oldatot 2 ml R-ammórúa-oldattal és 2· ml R
kalciumklorid-oldattal elegyítünk„ Az oldat heves összerázás után .5 percen 
belül nem zavarosodhat meg„ -

i) Idegen szerve< anyagok (borkő.sav) .. Kénsav felett 24 órán át szárított 0,1 g elporított 
citromsavat tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavba 
szórunk és oldódása után a folyadékot 10 percig vízfürdőben melegí\jük Az oldat 
színe a Z 5 színmérték-oldatnál nem lehet erösebb. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárítá1i vesztes-ég. O,I mg pontossággal mért kb 0,2 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint 3 órán át .50°-on, majd 10.5°~on állandó -súlyig.szárítunk„ A súlyveszteség 
8,2-9,3 % lehet. 

k) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeUebb O, 1 % lehet„ 

1) Tartalmi "meghatároz-,á5. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,3.5 g citromsavat mérőlom
bikban frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re oldunk Az oldat 20,00 ml-es 
részletét, .5 csepp !-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, O, 1 n ná1:ronlúggal tit
ráljuk. 
1 ml O,l n nátronlúg 7,005 mg (lg ,84539) citromsavat (C6H 80 1,H20) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált é& makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a b) (oldhatatlan és szinező anyagok), e) (nehéz fémek) é& h) (oxálsav, borkő
sav) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Citromsavval ké<zül a «Ceffeinum citrícum», «Azophenum ceffeinum cítricum», 

. «Sirupu< ferri chlorati O"Jdulati», «Sirupus ferri jodati O"Jdulati», és a «Sírupu< hypo-· 
pho<phorosu< composítus» .. 

Inkompatibíli< oxidáló szerekkel (bomlás), szalicilsav··, benzoesav- és bar
bitursav-sókkal (csapadék) .. 

Adagolás.. Szokáios egyszeri adagja 
Szokása' napi adagja 

0,5-2 g 
1,5-6 g 
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13. 

Acidlllll dehydrocholicum 
( Acíd .. dehydrochol.) 
Dehidrocholsav 

CH3 

CH3 

IH 
~CH 

1 2 

/CH2 
CTIOH 

C24Ha4Ós ms = 402,51 
Fehér, könnyű, kristályos por .. Szagtalan. Íze keserű .. Legalább 99,0 % dehidro- · 

,;holsavat (C 24H 340 5) tartalm?Z. 
Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan .. R-szeszben oldódik. Lúgok 

sóképzéssel oldják. 
Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült r ázadéka ( l + 99) 

gyengén savanyú. 
Olvadáspont .. 230°-237°. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g szulfanilsavat 1 ml R-sósav és l ml víz elegyében oldunk, majd az oldatra 
4-5 csepp frissen készült 1 %-os nátriumnitrit-oldatot cseppentünk,. A folyadékot 
0,05 g vizsgálandó készítmény 2 ml R-nátronlúggal készült oldatával elegyítjük 
Az elegy megpirosodik. 

b) 0,04 g készítményt 9 ml 0,07 g R-hidroxilammóniumkloridot tartalmazó R-szesz
ben és 6 csepp R-jégecetben oldunk. Az elegyet visszafolyóhűtővel ellátott 
l 00 ml-es Kjeldah!.-lombikban 2 óián át fon aljuk, majd kis csészében 0,5 ml-re 
bepárologtatjuk. A kihűlt oldatból 1-2 ml víz hozzáadása után kristályok válnak 
le (oxim)~· melyeket kis p3.pirosszűrőre gyűjtünk, vízzel kloridmentesre mosunk 
és hígított szeszből átkristályosítunk.,. A 100°-on kiszárított kristályok olvadás
pontja 117°-121°, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan ó színező anyagok 0,40 g készítmény 15 ml O,l n nátronlúg és 25 rril víz 
elegyében melegitéskor maradék nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat nem lehet 
erősebb színű a B 7 színmérték-oldatnál. Ezt az oldatot használjuk az e) ésf) 
alatti vizsgálatokhoz„ 

d) Sava5ság. 0,1 g készítményt 10 ml vízzel rázogatunk. A szüredék .1-2 csepp I
-brómfenolkék-oldattól kékszínű legyen; e szín 1 csepp 0, 1 n sósavtól sárgára 
változzék, 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.), 10 ml') szerinti oldatot I 96. lap 2/a szerint vizs
gálunk azzal az eltéréssel, hogy összehasonlító oldatként l 0 ml e) szerinti oldat 
0,5 g ammoniumklorid, 5 ml víz és 2 csepp R-ammónia-oldat el,egyét használjuk .. 
A két oldat színe nem különbözhet. 

f) Szulfát .. 20 ml e) szerinti oldatot 2 ml R-salétromsavval.megsavanyítunk és a folya-· 
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dékot vízzel megnedvesített papÍÍosszűrőn kristálytisztára szűrjük„ Ezt a szüre·· 
<léket használjuk a g) alatti Üzsgálathoz is .. 
10 ml szüredéket az I 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként .500 'Y S04 . 

g) Klorid 10 mlf) szerinti szüredéket az I 100 lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mérték~, grammonként 250 'Y Cl. . 

11) Idegen .szerves a_nyagok. O, 1 g készít~ényt 5 inl R-kloroformban oldunk. Az oldat 
tiszta és színtelen legyen. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
i) Szárítási ve<zteség.. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104 .. lap 3) 

szerint 10.5°-on állandó súlyig szárítunk, A sűlyveszteség legfeljebb 0,.5 % lehet. 
·) Izzítási nzaradék„ Az i) szerint kiszárított készítményt porcelántég~lyben 0,2 ml 
J tömény R-kéns-avval megnedvesítve az I 104„ lap 4) szerint elhamvasztunk„ Az 

enyhén kiizzított marndék legfeljebb O, l % !ebet. 
k) Tartalmi meghatározás .. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,40 g készítményt 40 ml 

semleges legtöményebb szeszben oldunk, majd az oldatot. 2·-3 csepp I-fenol-
ftq.leiri-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátronlűggal titráljuk„ . _ 
l ml 0,1nnátronlúg40,25 mg (lg ,60478) debidrocbolsavat (C24H 340 5) .ielez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmé:iyt ";e) 

(oldhatatlan· és színező any2gok) és h) (idegen szenes anyagok) szennt vizs
gáljuk. Olvadáspontja azonos Jegyen .. 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 
Másnév.. «Suprachol» (V. N.). 

0,25-1 g 
0,75-3 g 

Adagolá<. Szokáw> egyszeri adagja 
Szokáw1 napi adagja 

Megjegyzés., Injekciók készítésére a teljes 
nátriumsóját használjuk. 

vizsgálattal ellenőrzött készítmény 

14. 
+ Acidum hydrargyro-salicylicum 

( Acid.. hydrarg.. .salicyl.) 

Anhidro-higany(II)szalicilsav 
A 2-oxi-anhidro-3-hidroxi-higany(II)-benzoesav és 

2-oxi-anhidro-5-hidroxi-higany(II)-benzoesav keveréke 

~1 es Lló"°' I'" UHg Hg~ 
c,H 40 3Hg ms = 336, 71 

Fehér, vagy halvány rózsaszínű, finom, nehéz por. Szagtalan és _í~telen. 
.54,9-59,9 % Hg-t, illetve 92,0~!0l,O % anh1dro-hrgany(II)szahc1lsavat 
(C 1H 40 3Hg) tartalmaz. 
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Oldékony<dg,. Vízben, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. Alkálilúgokban, 
alkálikar bonát-oldatokba.n jól oldódik. Meleg alkáliba!oid-oldatck oldják 

Kémhatá.< .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0,5 + 20) 
se, ml eges. 

Azonossági vizsgálat 

a) Higany(!!). 0,2 g készítményt 10 ml R-sósavva] 2 percig forralunk. A lehűtött 
csapadékos folyadékot 4 cm átmérőjű megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük .. 
A szüredékhez 2 ml R-kénhidrogénes vizet (vagy 5 csepp R··nátriumszulfid

- oldatot) elegyítve sárgásb~rna csapadék válik. le, mely hamarosan m.egfeketedik: 
b) Szalicilát .. O,l g készítményt 5 ml vízzel és néhány csepp R:vas(III)klorid-oldattal 

rázogatunk. A csapadékos folyadék sötét ibo~yaszínűvé válik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Lúgban oldhatatlan és 5;:,Ínező at1:_yagok„ 0,5 g készítmény 10 ml R-nátronlúgban maradék 
nélkül és színtelenül oldódjék Az oldat legfeljebb csak annyira lehet zavaros, 
mint az I 99 .. lap 9/a szerint 2 ml szulfatmérték-oldattal készült összehasonlftó 
oldat.. 

d) Savasság-lúgo55ág. 2 g készítményt 40 ml fi:issen kifürralt és lehűtött vízzel 1 percig 
rázunk, majd a csapadékos folyadékot 6 cm átmérőjű megnedvesített tömött 
papírosszűrőn kristálytisztára szűrjük. Ezt a kristálytiszta Szüredéket használjuk 
az e), g) és h) alatti vizsgálatokhoz is„ 1 

10 ml szüredék 5 csepp I-brómtimolkék-oldattól zöldre vagy kékeszöldre színe
ződjék 

e) Oldható nehézfém<ók (higany(II)-ion). 10 ml d) szerinti szüredéket az I 96. lap 2/a 
szerint - mértékoldat nélkül - vizsgálunk. A réakcióelegy nem változhat.. 

f) Szervesen nem kötött higanJ'·· 0,1 g készítmény .5 ml R-kénhidrogénes vízzel összerázva 
nem színeződhet azonnal 

g) Szulfát .. ~ 10 ml d) szerinti szüredéket az I 99 .. lap 9/a szeHnt vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y SO 4 • 

h) Klorid .. 5 ml d) szerinti szüredéket az l 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 ·y Cl. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Izzítá>i maradék.. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint vizsgálunk. A készítményt jól hűzó vegyifülkében izzí~juk„ A kiizzított 
maradék legfeljebb 0,3 % lehet. 

j) Tartalmi meghatározá< A készítménynek az I 104. lap szerint kis papirostokban 0, 1 mg 
pontossággal rnérvkb.. O, 15 g-os részletét az I 107 .. lap 8) szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,1 n káliumrodanid-oldat 10,03 mg (lg ,00132) Hg-t, illetőleg 16,84 mg 
(lg ,22623) anhidro-higany(II)szalicilsavat (C 1H 40 3Hg) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a c) 
(lúgban oldhatatlan és színező anyagok) és f) (szervesen nem kötött higany) 
szerint vizsgáljuk. 

Eltartá1. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
taqjuk 
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Másnév. «Hydrargyrum salicylicum medicinale» (Ph. Hg IV.), «Hydrargyrum 
salicylicum» (Sz. VIIL), «Acidum mercurisalicylicum», «Hydrargyrum sub
salicylicum>;. 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja i .. musc .. 5-7 naponként 0, 15 g 
S;:;okáw.< egy<zeri adagja ·· i .. musc; 5-7 naponként 0,1 g 

Megjegp:.é1. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható .. 

15. 
,. . _ . + A<:iduni hydrochloricuni concentratissiniuni 

~7 ;;//."'~"/~,L ( Acid.. hydrochlor. concentratÍ<5.) 
o/;t':7 A;>iC •' .Legtöményebb .sósav ; . ·. ~· 

HCI + aq ;i;,o;_,.,4LL. JO/' ms = 36,47 
Levegőn füstölgő, szuros szagú, maró, sa#~nyú; kristálytiszta és színtelen 

folyadék Bepárolcgtatva maradék nélkül elillan .. &6,0 3§,tl_:% HCl-t tartalmaz .. 
Oldékony1ág. Vízzel, R-szesszel minden arányban elegyedik. 
Kimhatá!.. Még igen lúg., vizes oldata is ( 1 + 99) erősen savanyú .. 
Sfirű1ég. I,179-1,193 .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Sósav. Kémlőcsőben 0,0.5 g káliumpermanganátra 2 csepp legtömény~bb sósavat 
cseppentünk. Klór gáz fejlődik. 

b) Klorid .. 2 ml vízbe l csepp legtöményebb sósavat cseppentünk s a savanyú oldathoz 
·2· ml R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk Fehér csapadék keletkezik, mely R-ammó
nia-oldat fölöslegébeil tökéletesen feloldódik 

Minős.égi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan és sz!nező anyagok.. A-l<észítmény'üted"ékmemes;Kristalyttsztll.-és-színtelen 
-Jegy,,,,,-;-

d) Ólom 15 ml vízhez 30 ml legtöményebb sósavat elegyítünk. Az így hígított sósavat 
használjuk az e) és a g)-l) alatti vizsgálatokhoz is: · 
2 ml így hígított sósavat R-nátronlúggal semlegesítünk. Az oldatot a.továbbiakban 
az I 96 .. lap 1/a szerint vizsgá~juk„ A változás megengedett mértéke grammon
ként 6 'Y Pb. 

e) Nehézfémek (ólom, vá<, cink <tb). 1 ml d) szerii:iti oldatot az I 96. lap 2/a szer!nt 
vizsgálunk. A változás megengedett n1értéke grammonként 13 y Pb, illetve 
Fe vagy Zn 

f) Aizén 2 ml legtöményebb sósavat az I 97 .. lap 3/a szerint - arzénmérték-oldat 
nélkül ·- ·vizsgálunk„ A készítmény arz-ént nem tartalmazhat. 

g) Va1. 1 ml d) szerinti oldatot az I 97. lap 4/a szerint vizsgálunk A változás meg
engedett mértéke grammonként 13 'Y Fe„ 

h) Kalcium és magnéziuin. 2 ml d) szeiinti oldatot R-ammónia-oldattal sernlegesítünk„ 
Az oldatot továbbiakban az I 98. lap 6) szerint vizsgáljuk A reakcióelegy 
nem változhat.. 

i) Ammónium .. 1 ml d) szerinti oldatot R-nátronlúggal semlegesítünk és az oldatot 
az I 98.. lap 7/a szerint vizsgáljuk. A változás megengedett mértéke grammonként..-' 
13 'Y NH,. 
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j) Szulfit, .szulfát. 5 ml d) szerinti oldat .5 ml vízzel és 0,05 ml 0, 1 n jód-oldattal ele
gyítve sárgára színeződjék„ Az oldat 1 ml R-báriumklorid-oldattól nem változhat-

k) Jodid, bromid. 10 ml d) szerinti oldathoz 5 ml vizet, 1 ml R-kloroformot és 1 csepp 
R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk. Összerézás után az elkülönülő klorofor= 
nem színeződhet ibolyára„ A folyadékhoz 1 csepp tízszefesre hígított R-klóros. 
vizet cseppentünk és azt újból összerázzuk„ Az elkülönülő kloroform nem színe-
ződhet sem sárgára, sem narancsvörösre. . 

1) Szabad klór„ 10 ml dJ szerinti oldathoz 1 csepp ötszörösen hígított I-metilnarartcs
oldatot cseppentünk. Az pldat pirosszínűre festődjék; E szín .5 percen belül 
nem tűnhet eL 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

m) Szá1itá5i maradék„ O,I mg pontossággal mért kb. 5 g legtöményebb sósavat az-
1 105. lap 5/a szerint vizsgálunk. A 110°-on állandó súlyig szárított máradék 
legfeljebb 0,02 ~~ lehet.. · 

n) Tartalmi meghatározás 100 ml-es mérőlombikba kb 50 ml vizet öntünk s a dugó
jával elzárt lombik súlyát mg pontossággal megállapítjuk. A lombikba kb, 1 ml 
le&töményebb sósavat öntünk s a dugójával e;lzárt lombik súlyát mg pontossággal 
újból megállapítjuk A lombik lóbálással elegyített tartalmát vízzel 100 ml-re 
egészítjük ki. Az így előkészített oldat 10,00 ml-es részletét, 2 csepp I-metilvörös-· 
oldatot használva- jelzőül, O, 1 _n nátronlúggal titráljuk, 
1 ml O,I n nátronlúg 3,6!7 mg (lg ,s6188) HCl-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt kristálytiszta és 
színtelen készítményt az e) (nehéz fémek), j) (szulfit, szulfát) és l) (szabad•' 
klór) szerint vizsgáljuk. HCl tartalmát titrálással vagy sűrűségméréssel ellen-
őrizzük. · · 

Eltartás JólzárÓ üvegdugós üvegben, a savszekrényben tartjuk, 
Legtöményebb sósavból készül az «Acidum hydrochloricum concentratum 25% 

et dilutum 10 % » , 
Másnév„ «Acidum muriaticum concentratissimum». 

16. " 
+ Acidum hydrochloricum concentratum 25% 

( Acid. hydrochlor, conc) 
25%-os tömény sósav 

Szúrós szagú, maró, savanyú, kristálytiszta és színtelen folyadék Bepárolog-
tatva maradék nélkül elillan .. 24,8-25,2 % HCl-t tartalmaz, 

Oldékonyság.. Vízzel, R-szesszel minden arányban elegyedik. 
Kemhatás, Még igen hig vizes oldata is ( 1 + 99) erősen savanyú. 
Sűrűség,. 1,123-1,125,. 
Készítés,. 25 g legtöményebb sósavat (acidum hydrochloricum concentratiisimum) 

vízzel annyi grammra hígítunk, ahány % HCl-t tartalmaz a hígítandó sav„ 
Előbb a vizet mérjük le s ehhez öntjük a s.avat. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Sósav. Kémlőcsőben 0,05 g káliumpermanganátra 2 csePp tömény sósavat csep·
pentünk. Klórgáz fejlődik 

b) Klorid. 2 ml vízbe 1 csepp tömény sósavat cseppentünk s a savanyú oldathoz. 
2 ml R-·ezüstnitrát-oldatót elegyítünk. Túrószerű fehét csapadék keletkezik„ 
mely R-ammónia-oldat fölöslegében _tökéletesen feloldódik 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

c) Oldhatatlan és színezó anyagok„ A készítmény üledékmentes, laistályt~zta és szín
telen legyen .. 
A készítményt a továbbiakban az «Aciduffi hydrochloricum concentratissimum>r 
cikkelyben (II 29, lap) leírt módon, de ad) pontban előírt hígítás nélkül vizsgáljuk, 
A változások megengedett mértéke a következő: 

d) Ólom. Grammonként 5 'Y Pb. „ 
e) Nehéz fémek, Gr~mmonként 10 "/ Pb, ilL Fe vagy Zn, 
f) Arzén. A tömény sósav arzént nem tartalmazhat.. 
g) Vas,. Grammonként 10 "/ Fe .. 
h) Kalcium -e.s rtJagnézium, A reakcióelegy nem változhat, 
i) Ammónia Grammonként 10 ·y NH3. 

j) _Szulfit és szulfát,. A reakcióelegy nem változhat 
k) Jodid é5 bromid A reakcióelegy nem változhat 
1) Szabad klór, A reakcióelegy piros színe 5 percen belül nem tűnhet el. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szárítási maradék, 0, l mg pontossággal mért 7 g készítményt az I 105, lap 5/a 
szerin~ vizsgálunk., A 110°-on állandó súlyig szárított,ma1adék legfe~jebb 0,015 ~0" 
lehet 
Tart~lmi meghatározás, mg pontossággal mért kb 1,5 g (~kb .. 1,3 ml) tömény 
sósavat az «Acidum hydrochloricum concentratissimum» cikkely n) pon~ja szer:int 
vizsgálunk„ 

n) 

1 ml O, 1 n nátrnnlúg 3,64 7 mg (lg ,56188) HCl-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt kristálytiszta és 

színtelen készítményt az e) (nehéz fémek),J) (szulfit, szulfát) és l) (szabad klór) 
szerint vizsgáljuk. HCl tartalmát titrálással vagy sűrűségméréssel ellenőrizzük. 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, a savszekrényben tartjuk, 
25 %-os tömény sósavval készül a «Solutio jodi acida». 
Másnév,. «Acidum hydrochlmicum purum» (Sz. VIIL), «Acidum muriaticum 

concentratum»„ 

17. 
Acidum hydrochloricuni dilutum 10% 

( Acid., hydrochlor. dil.) 
10%-os hígított sósav 

Csaknem szagtalan, erősen savanyú, kristálytiszta és 'színtelen folyadék.. 
Bepárologtatva maradék nélkül elillan, 9,9-10, 1 % HCl„t tartalmaz. 
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Oldékonyság„ Vízzel, R-szess_zel minden arányban elegyedik„ 
Kémhatás .. Még híg vizes oldata is ( 1 + 19) erősen favanyú. 
S{Jrfiség .. 1,047-1,048,. 
Készítés .. 10 g legtöményebb vagy tömény sósavat (aeidum hydroehlorieum 

eoncentratissimum vagy coneentratum) vízzel annyi grammra hígítunk, ahány % 
HCl-t tartalmaz a hígítandó sósav, Előbb a vizet mérjük le s ehhez öntjük a 
savat. 

Azono_ssági '~sgálat 

a) Sósav. Kémlőcsőben 0,05 g káliumperrnanganát és 5 csepp hígított sósav elegyét 
enyhén melegí\jük. Klórgáz fejlődik.. 

b) Klorid. 2 ml vízbe 5 csepp hígított sósavat cseppentünk s a savanyú oldath9z 2 ml 
R-ezüstnitrát··o1datot elegyítünk. Fehér csap~dék keletkezik, mely R-ammónia-
oldat fölöslegében tökéletesen feloldódik.. · 

Minőségi kvaq~ativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.< színező anyagok.. A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen 
legyen„ A készítmény alább megadott részleteit az «Acidum hydrochloricum 

- concentratissimum» cikkelyb~n leírt módon, de ad) pontban előírt lúgítás nélkül 
vizsgáljuk. 

d) Ólom .. 5 ml készítményt vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 
2 'Y Pb.. 

e) l\rehéz fémek (óloni, rCz, vas, tink i;tb„)„ 2,.5 ml Készítményt vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 4 'Y Pb, ilL Fe vagy Zn„ 

f} Arzén. 2 ml készítményt vizsgálunk. A hígított sósav arZént nem tartalmazhat„ 
g) Va5.. 2,5 ml készítmén)Tf vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 

4 'Y Fe. 
h) Kalcium ér m~gnézium„ 5 n1l készítményt vi:zsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat, 
i) Ammónia .. 2,5 ml készítményt vizsgálunk. A változás megengedett mértéke gram

monként 4 y NH3• 

j) Szulfit é.5 izuljdt.. 10 ml készítményt vízzel való hígítás nélkül vizsgálunk 
A reakcióelegy nem változhat. 

k) Jodid és bromid .. 15 ml készíunényt vízzel való hígítás nélkül vizsgálunk. A reakció
elegy nem \:áltozhat. 

!) Szabad klór .. 20 ml készítményt vizsgálunk. A reakcióelegy piros színe 5 percen 
belül nem tűnhet el. 

Minőségi kva.Dtitativ vizsgálat 

m) Szárítási maradék.. 0,1 mg.pontossággal mért kb.. 10gkészítményt'azI105, lap 5/a 
szerint vizsgálunk. A 110°-on állandó súlyig szárított marad~k legfeljebb 0,0_1 % 
lehet .. 

n) Tartalmi meghatározás. mg pontossággal mért kb.. 4 g hígított sósavat az «Acidum 
hydroch1oricurn concentratissirnurn» cikkely 11) pontja szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 3,647 mg (lg ,56188) HCl-t jelez .. 

Tájékoztató gyor'Svizsgálat 

Az azonesnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt kristálytiszta és 
színtelen készítményt az e) (nehéz fémek), j) (szulfit és szulfát) és l) (szabad 
klór) szerint vizsgáljuk.. HCl tartalmát titrálással vagy sűrűségméréssel ellen
őrizzük. 

' 
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Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tar\juk.. 
10 o/c-os hígított sósavval készül a «Solutio anenicalis». 
Inko°mpatibili< ezüstsókkal, nátriumszaliciláttal, bar bitursav-sókkal stb .. 
Másnév. «Acidum muriaticum dilutum». 

Adagolás.. Szokásos egy.szeri adagja 0,5·-2 g 

Szokásos napi adagja 

18. 
Acidum lacticum 

( Acid.. lact.) 

Tejsav 

DL-a-Oxi-propionsav 

CH3 

1 

CHOH 
1 

COOH 

1,5-6 g 

ms = 90,08 CHO 
~ Sz

6

ín:e1en, vagy csaknem színtelen, krist~lytiszta, szirup,sűrű~égü, ~a~·? ha·· 
tású folyadék„ Szaga nincs; íze erősen.savanyu„ Óvatosan ~e":1tve, bomlas kozb

0
en 

elpárblcg. Szabad sav" tartalma tej savban (C3H 60 3) krfeJezve 72,0-75,_8 X,, 
illetőleg összes sav - tartalma (tejsav és laktiltejsav együtt) ugyancsak tejsav
ban (C3H 60 3) kifejezve 88,0-92,0 %-

Oldékonyság .. Vízzel, szesszel, éterrel minden arányban elegyedik.. 
Kiimhatás. Még híg vizes oldata is ( 1 + 19) savanyú. 
Sűrűség. 1,205-1,215 .. 

A2!onossági vizsgálat 

a) 5 n1l O, 1 n káliumpe1rnanganát-oldat és .5 csepp tejsav elegyét füriásig melegítjük. 
A folyadék elszíntelenedik és acetaldehid-szagú lesz .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan és színező anyagok„ l\ tejsav üledékrnentes; kristálytiszta legyen és színe 
nem lehet erősebb, mint a Z 8 színrnérték-oldat 

e) IVehézfémek (ólom, vas, únk stb.). 3 ml tejsavat vízzel 30 ml-re hígítunk. Ezt az 
oldatot használjuk az e), f), g), k) és l) alatti vizsgálatokhoz is. 
5 ml hígított tejsavat az I 96 .. lap. ~fa szerint vizsgálunk„ A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 y Pb, rll. Fe vagy Zn .. 

d) Arzén. 1 ml készítményt az I 97 .. lap 3/a szerint - arzénmérték-oldat nélkül -
vizs<Tálunk„ A tejsav arzént nem tar talmazhat„ 

e) Kalciubnz. 5 ml e) szerinti oldatot az I 98„ lap .5/a szerint- kalciummérték-oldat 
nélkül -- vizsgálunk, A reakcióelegy nem változhat 
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f) Szulfát. 2,5 ml e) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke giamn1onkélit 200 'Y S04„ 

g) Klorid.. 2 ml e) szerinti oldatot az I 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke gramnionként 12.5 Y CL 

h) Glicerin, .szénhidrát,. 2 ml R-·éterhez cseppenként I ml tejsavat elegyítünk minden 
egyes csepp után összerázva a fülyadékot. Zavarosodás átmenetileg sem kelet
kezhet. 

i) Glicerin„ 2 ml tE;jsav, 10 ml víz és 2 g cinkoxid keverékét vízfürdőn szárazra pára-· 
logtatjuk. A maradékot 10 ml abszolút alkohollal eldörzsöljük és a zavarns 
folyadékot papirosszűrőn megszűrjük„ A szüredék vízfürdőn beszárítva szirupszerű 
maradékot nem hagyhat hátra. 

j) Szénhidrát. 1 ml tejsav, 2 ml víz, 7 ml n nátrnnlúg és 1 ml R-Fehling-oldat (I + II) 
elegyét_ 1 percig fűzzük. A fOlyadék kristálytiszta és világoskék színű maradjon .. 

k) Keményíti/.. _5 ml e) szerinti oldat 1 csepp 0,1 n jód-oldattól halvány sárgásbarna 
vagy zöldes színű lehet, de nem színeződhet sem kékre, sem vörösre„ 

1) Oxálrav, citromsav, foszforsav .. 7 ml e) szerinti oldathoz 3 ml R-ammónia-oldatot 
és l ml R-kalciumklorid-oldatot elegyítünk. A folyadék vízfürdőn 5 percig mele
gítve nem változhat„ 

m) Idegen szerves an;•agok„ A készítmény szagtalan vagy csaknem szagtalan legyen 
és enyhén felmelegítve sem lehet kellemetlen, bűzös szagú,. Hevítve alig világító 
lánggal maradék nélkül égjen el. 
Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 1 ml tejsavat ,5 ml tömény R-kénsavra 
rétegezünk„ A fűlyadékok érintkező felülete .5 percen belül nem színeződhet 
erősebben„ 

MiD.őségi kvantitatív vizsgálat 

n) Izzítási rnaradék. 0, 1 mg pontossággal mé1 t kb„ 1 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint elégetünk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. 

o) Tartalmi meghatározás (szabad .sav) .. mg pontossággal mért kb. 1 g készítményt 
mér<Jlombikban frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re hígítun,k„ Az oldat 
10,00 ml-ét 100 ml-es főzőlombikban, 2 csepp !-fenolftalein-oldatot használva 
jelzőül, 0,1 n nátronlúggal halvány rózsaszínig titrá~juk. 
1 ml 0,1 n nátrnnlúg 9,008 mg (lg ,95462) tejsavat (C

3
H

6
0

3
) jelez. 

p) Tartalmi rneghatározá5 (összes sav)„ Az o) szerint megtit1ált oldathoz 10,00 ml 0,1 n 
nátionlúgot csurgatunk és a lombikot vízfürdőn 15 percig melegí~jük, majd a 
meleg oldatot késedelem nélkül 0,1 n sósavval titráljuk. 
Az o) és p) titrálásoknál fOgyott 0, 1 n lúg összege a készítmény összes sav-tartal
mának felel meg 
I ml 0, I n nátrnnlúg 9,008 mg (lg ,95462) tejsavat (C

3
H

0
0

3
) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a b) 
(oldhatatlan és színező anyagok), h) (glicerin, szénhidrát) és m) (idegen szerves 
anyagok) szerint vizsgáljuk. A készítmény tejsavtartalmát az o) (szabad sav) 
szerint vagy sűrűségméréssel ellenőrizzük. 
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Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Tejsavat tartalmaz a «Collodium cum acido salicylzco» 

19. 
Acidutn nicotinicu:m 

( Acid.. tzícot) 
Nikotinsav 

Piridin-3~kar bonsav 

OCOOH 

' N 
ms = 123, l I 

C6H 50 2N , . , . 
Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por Szagtalan, ize gyengen savanyu. 

L l 'bb 99 2 01 nikotinsavot (C6H 50 2N) tartalmaz. 
ega a , 10 " , kl ~ 
Oldékonyság. 70sr. vízben, 80 sr. R-sze~zben, 1000 sr eterben, 3000sr. oro mm-

ban oldódik Fonó víz bőségesen oldp. 
Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 99) savanyú .. 

Olvadáspont .. 235'-240°. 

Azonossági vizsgálat 

a) .Nikotin'iav„ o,02 g készítmény és 1 g vízmentes nátriumka:rbonát kev~réke melegí-
téskor piridin-szagot áraszt.. . (II)kl ·d 

b) 0,05 g készítmfoyt 5 ml vízb;n old".nk és az .olda;o.t 5 ml R-h1gany or1 -
oldattal elegyítjük. Lassankent feher csapadek vahk le„ .. . ... 

) o 01 g készítményt 0,02 g R-dinit10kló1benzollal gondosan eldor~solunk A k~-
c , , 'k 0 01 o--os részletét száraz kémlőcsőben óvatosan megolvasz~1uk s az olvade

veie ' b ' ' • k A 1 ' "t"tt 1 adékra3 ml kotnéhány másodi:ercig óvatosan tovább me~egi~JÜ „ ,eil1:: ~ .? ~ ~·· „ . 
3 %-os szeszes káliUmhidroxid-oldatot öntünk. A folyadek sotetvorosre, illetoleg 
sötét borvörösre színeződik 

Minőségi~ kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok.. 0,5 g készítmény 50 ml '.rissen kiforralt és lehűtött 
vízben n1aradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék, 
Ezt az oldatot használjuk az e),j), h), i) és k) alatti vizsgálatokhoz.. . 

e) SavaHág„ A d) szerinti oldat hidrogénkitevqje az I 77„ lap 12) szerint meghata-· 
rozva pH=- 3,0-'------4,0 között legyen . 

f) Wehé;:, femek (ólom var cink stb) 1 O ml d) szerinti oldatot az I 96 .. lap 2/a szennt 1 

_ mértékoldat ~élkül -· vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat., . 
g) Ammónium. 0,2 g készítményt az I 99„ lap 7/b sze1int vizsgálunk,. A lakmuszpapnos 

nem kékülhet meg. . lf' . ' . 'k ld t 
h \ Szu!fdt .. 5 ml d) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a ,szerrnt ·- szu atmerte -o a 

1 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat... . , . , 

i) Klorid. 5 ml d) szerinti oldatot .~z I 100 .. lap '.0/a szerrnt - klondmertek-oldat 
nélkül - vizsgálunk,. A reakcroelegy nem valtozhat 

j) ]\/itrát.. 0)05 g készítményt az I 100. lap 11) sze1int vizsgálunk A reakcióelegy nem 
változhat. 
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kJ Nitropiridilpirazol, 9 ml d) sze . t. ld . " bb r1n I o at es l ml R n, t 1, l 
erose. „ színű a Z 2 színmérték„oldatnál - a ron ug e egye nem lehet 

I) Idegen sze1ve.s arryagok. 0 20 o kés 't , .. „ , , . 

kémlőcsőben .5 ml tömény "R k, z1 mbenyt tomeny kensavval előzetesen kiöblített 
B 3 • - ensav an oldunk Az ld . 

a sz1nmérték-o!<latnál. " 0 at sz1ne nem lehet erősebb 

, , , Minőségi kvantitatív vízs.gálat 
m) Szarztasz veszteség o 1 mg ponto . l • 

· 1 o ' ssagga mert kb O 50 k' • • . szerint 05 -on állandó súl . , , ' g esz1tmenyt az I 104 la 3) 
n) Izzítási maradék 0 1 mg pon/01g • szarlitu~k A súlyveszteség legfeljebb 1 0" lehet 

· , ' ssagga mert kb O 50 k' , , · 10 

szerint ovatosan elhamvasztunk A , I , .'. 'g esz1tmenyt az I 101. lap 4) 
lehet , ~ z eny 1en k11zz1tott maradék legfeljebb 0, 1 % 

o) Ta.rtalmi meglzata10.;:ás. 0,1 mg pontossá al , . 
kiforralt vízben oldunk és az ld t gg ~;1t kb„ 0, 10 g készítményt 10 ml fi:issen 
nálVa jelzőü1: 0, 1 n náaonlú;gat ~~r~~u~ny csepp I-fenolftiileín-oldatot hasz-
1 ml 0,1 n natronlúg 12 31 ( ~ 

' mg lg ,09029) nikotinsavat (C H"O N) . l T . - 6 a 2 JC ez„ 
Az áJékoztató gyorsvizsgálat 

• • azonosnak talált, azonos olvadás • • 
!telt. készítményt a d) ( oldhatatla • P?nt1'.. es makroszkóposan megfelelőnek 
szermt vizsg~ljuk. n es szmezo anyagok) és f) (nehéz fémek) 

Eltartds,. Jolzáró üvegdu • .. 
Inkompatibilis oxidáló an~':g~;f1ben tartjuk. 

Adagolás „ Legnagyobb egyszei:·i adagi·a·· 

Legi:iagyobb napi adagja 

per os 

~„ cut} 
1 ven. 
per os 

~ cut·,··1 
1 ven 

Szokdsos egyszeii adag;a per '' os 

Szokdso s napi adag;a 

0,25 g 

0,10 g 

0,50 g 

0,30 g 

0,05·-0,25 g 

0,02-0,05 g 

0,15--0,50 g 

Megjeg;1zéL 
használható, 

s„ cut ~ 
i„ ven.} 
per os 

s cut. I' 
. . • • i., ven'. 0,05-0, l g 

In1ekc10 keszítésére cs k t r . . 
. . a e ies vizsgalattal ellenőrzött ke's 't • 

21 meny 

20. 
+ Acidum 't · m r1cum concentratum 

( Alid. nitr,, lonc.) 

HNO,+ aq 
Tömény salétromsav 

Színtelen vagy legfeljebb h 1 • • ms = 63 02 
maró folyadék Hevítve marad~k~nJ~a_rlgahJevegőn füstölgő és sajátos sz~gú 

O!dékonysdg Vízzel minden ar. b u e; an .. 64-68 % HN03·t tartalmaz„ 
Kém!zatds. Még igen hí vizes otny an ~egyedik. 
Sűrűség,, 1,386-1,40.5. g data (1 • 99) 1s erősen savanyú,. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Salétromrav A készítmény a belemártott vörösréz-drótot vagy len1ezt vörösbarna 
színlí gáz fejlődése közben oldja„ 

b) Nitrát. 2 ml tömény R-kénsavhoz 1 csepp készítményt elegyítünk és a folyadékra 
tömény R-vas(II)szulfat·-oldatot 1étegezünk, A folyadékok érintkező felületén 
barnásfekete gyűrű keletkezik„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok„ A tömény salétromsav üledékmentes és kristálytiszta 
legyen,. 7 ml készítményt 28 ml vízzel hígítva, kristálytiszta és színtelen oldat 
keletkezzék 
Ezt az oldatot használjuk az e), h), j), k) és l) alatti vizsgálatokhoz., 

d) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb„)„ Az m} szerinti szárítási maradékot .5 c~epp R
sósavval megnedvesítjük és 50 ml vízben .oldjuk„ Ezt az oldatot hasZnáljuk az 
f), g) és i) alatti vizsgálatokhoz is. 
5 ml oldatot az I 96. lap 2/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mé1téke 
giammonként 20 'Y Pb, ilL Fe vagy Zn, 

e) Arzén„ 4 ml e) szerinti oldatot porceláncsészében 2 ml R-kénsavval elegyítve, 
vízfürdőn bepárologtatunk, majd a maradékot a kénsavgőz megjelenéséig homok
fürdőn hevítjük. A maradékot kihülés után az 1 97 .. lap 3/a szerint - arzén
mérték-oldat nélkül - vizsgáljuk. A tömény s~Jétromsav arzént nem tartal
mazhat. 

f) Vas,, 10 ml d) szerinti oldatot az I 9),, lap 4/a sze1int vizsgálunk. A változás meg„ 
engedett mértéke grammonként 10 'Y Fe. 

g) Kalcium és magnézium (alumínium),, 10 ml d} szeiinti oldatot az I 98„ lap 6) szeiint 
vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

h) Ammónia, 5 ml e) szerinti oldatot R-nát10nlúggal (kb, 10 ml) éppen meglúgosítunk, 
majd 5 csepp R-Nessle1-Winkler-oldattal elegyítünk, Az oldat nem szírreződhet 
sárgára vagy sárgásbarnára. 

i) Szulfát, 5 ml dj szeiinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint - szulfátmé1ték-oldat 
nélkül - vizsgálunk .. A reakcióelegy nem változhat. · 

j) Jodát. 10 ml e) szerinti oldatba 0,05 g cinkport szórunk és 1 perc mulva az oldatot 
2 ml kloroforinmal összerázzuk. Az elkülönülő kloroform nem lehet rózsa
színű„ 

k) Klorid. 3,5 ml e) szerinti oldatot az I 100 .. lap 10/a szeiint ·- külön savanyítás 
nélkül --· vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 25 y CL 

1) .Nitrózus gázok. 10 ml e) szerinti oldathoz 0,10 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldatot 
elegyítünk. A rózsaszínű oldat 5 percen belül nem színtelenedhet el. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

m) Szárítási maradék, O, 1 mg pontossággal mé1t kb 5 g ( = kb 3,5 ml) készítményt 
az I 105. lap 5/a szeiint vizsgálunk. A 110'-on állandó súlyig szá!Ított marndék 
legfeljebb 0,02 % lehet. 

n) Tartalmi meghatározás. 100 ml-es mé1őlombikba kb. 50 ml vizet öntünk s a dugó
jával elzárt lombik súlyát mg pontossággal megállapítjuk. A lombikba kb 1 ml 
tömény salétromsavat csurgatunk s a dugójával elzá1t. lombik súlyát mg pontos·
sággal ~újból megállapítjuk, majd a lombikot vízzel jelig töltjük. Az oldat 10,00 
ml-es részletét, 2 csepp 1-metilvörös-oldatot használva jelzőül, 0,1 n nát1onlúggal 
tit1áljuk. 
1 ml 0,1 n nát10nlúg 6,302 mg (lg , 79945) HN03··t jelez, 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A:z azonosnak talált és makroszk6posan megfelelőnek ítélt készítmény vízzel 
hígítva ( l + 9) kristálytiszta és színtelen legyen. A hígított oldat 5-5 ml-e 
R-báriumnitrát-és R-ezüstnitrát-6ldatt61 nem változhat Salétromsav-tartalmát 
titrálással vagy sűrűségméréssel ellenőrizzük.. 

Eltartá.s.. J6lzár6 üvegdug6s üvegben, a savszekrényben tartjuk 
I ömény salétromsavb61 ké>zül az «Acidum nitrícum dilutum 10 %». 

21. 

Acidum nitricum dilutum 10% 
( Acid. nitr.. dil.) 

10%-os hígított salétromsav 

Színtelen és alig érezhető, sajátos savanykás szagú folyadék Bepárol9gtatva 
maradék nélkül elillan .. 9,8-10,2 % HN03-t tartalmaz .. 

Sűrűség .. 1,053-1,055. 
1 

Kliszítés. 10 g tömény salétromsavat ( acídum nitrúum concentratum) vízzel 
annyi grammra hígítunk, ahány % HN03 t tartalmaz a hígítand6 sav. Előbb 
a vizet mérjük le s ehhez öntjük a savat 

Azonossági vizsgálat 

a) Salétromsav. A készítmény a belemártott vörösréz drótot vagy lemezt 1nelegítéskor 
vörösbarna-színű gáz fejlődése közben oldja. 

b) }/itrát .. 2 ml tömény R-kénsavhoz 3 csepp készítményt e1egyÍtünk és a fülyadékra 
tömény R-vas(II)szulfat-oldatot rétegezünk A folyadékok érintkező felületén 
barnás-fekete gyűrű keletkezik. 

Minőségi kvalitatív vizsgá.at 

e) Oldhatatlan é5 v:;ínező anJ)agok„ A készítmény üledékmentes, k1istálytiszta és színtelen 
legyen 

d) .Arehéz fétnek (ólom, va5, cink 5lb.) 3 ml készítményt az I 96. lap 2/a szerint vizs
gálunk. A \·áltozás megengedett mértéke grammonként 3 'Y Pb, ill. Fe 
vagy Zn 

e) .'lizén„ 6 ml készítményhez porceláncsészében 2 ml R-kénsavat elegyítünk Az 
elegyet vízfürdőn szárazra páro1ogtatjuk, n1ajd a kénsavgőz megjelenéséig 
hom.okfürdőn hevíqük„ A kihűlt inaradékot az :t 97. laiJ 3/a szerint·- arzén-· 
mérték-oldat nélkül - vizsgáljuk. A készítmény arzént nem tartalmazhat. 

f) f7a1. 6 inl készítményt vízfürd6n szárazra párologtatunk s a ma1adékot a sava
nyításra előírt 1 ml R-sósavban oldva az I 97. lap 4/a szerint vizsgá~juk„ /\..Vál
tozás megengedett mértéke grammonként 1,5. ·y Fe„ 

g) Kalciu1n é5 magnéziuni ( alun1ínium). G ml készítményt R-ammónia-oldattal sen1lege
sítve az I 98„ lap .5) sze1int vizsgálunk. A reakcióelegy nem v;íltoZhat. 

h) Anzmónia. 6 ml készítn1ényt R-nátronlúggal semlegesítünk (kb. 5,.5 ml) és vízzel 
15 ml-re hígítva .5 csepp R-Nessler-Winkle1-oldat~al elegyítünk A„ reakció-· 
elegy nem színeződhet 
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i) Szulfat. 6 ml készítményt az I 99. lap 9/a szerint - külön savanyítás nélkül -
vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy az összehasonlító próbában 1 ml helyett 
3 ml R-sósavat alkalmazunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 
8,5 'Y SQ 4 , 

j) ]odát 6 ml készítményhez 4 ml vizet öntünk, majd az ".Iegyh'." 0,05 g R-ci.n~p~r,~ 
szórunk és azt egy perc mulva 2 inl R-kloroforrnmal osszerazzuk. A:z elkulonülo 
klorofürm nem lehet rózsaszínű. 

k) Klorid„ 6 ml készítményt az I 100„ lap 10/a szerint- külön savanyítás nélkül-· 
vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy az összehasonlító próbában 3 ml R~salétrom
savat alkalmazunk .. A változás megengedett mértéke grammonként 4 'Y CL 

1) Nitrózu> gázok IO ml készítményhez 1 csepp 0,1 n káliumpermanganát-oldatot 
elegyítünk,. Az elegy 5 percen belül nem színtelenedhet eL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szárítá>i maradék 0 1 mg pontossággal mért kb 10 g ( = kb .. 9 ml) készítményt az 
I 105. lap 5/a sze~int vizsgálunk„ A 110°-on állandó súlyig szá1ított maradék 
legfeljebb 0,01 % lehet , , , , . , , „ . 

n) Tartalmi meghatátozás. mg pontossaggal mert kb. 1 ,1 g ~esz1tmenyt merol_o~b~_k
ban 100 ml··re hígítunk Az oldat .5,00 ml-es reszletet, 2 csepp I-metilvoros-· 
oldatot használva jelzőül, 100 ml-es főzőlombikban O, 1 n nátronlúggal titráljuk„ 
1 ml 0,1 n lúg 6,302 mg (lg ,79945) HN03-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A:z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készít~é':1y ül~d~k
mentes, kristálytiszta és színtelen, legyen .. A:z o~d~t l? ml.e ~-ba;runm!trat
és R-ezüstnitrát-oldatt61 nem valtozhat.. A keszrtmeny nehez femeket (d) 
nem tartalmazhat. Salétromsav-tartalmát titrálással vagy sűrűségméréssel 
ellenőiizzük„ 

Eltartás. J6lzát6 üvegdug6s üvegben tartjuk 

22. 

oi< Acidum nitricum fumans 
( Acíd„ nitr. fum.) 

Füstölgő salétromsav 

HN03 + N0 2 + aq 
Színtelen, vagy halványsárga-színű, rendkívül mar6 folyadék,.melya világos

ságon csakhamar ;'örösb~már~ színe~ődik ,Levegőn füs;,ölög, i;rrközb~n, sárgás
barna-színű, maro szagu mtrozus gazok tavoznak ~el?le. "'.rzzel hrgrtv'.' ,el
színtelenedik. A salétromsav és a benne oldott mtrozus gazok mennyrsege 
HN03-ban kifejezve kb. 90 % 

Oldékony1ág. Vízzel minden arányban elegyedik.. 

Klimlzatás. Még igen híg vizes oldata is (1 + 99) erősen savanyú. 
Sűr!i..>ég. Kb. I, iiO 
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Azonossági vizsgálat 

a) .Nitrózus gáz„ 5 ml vízhez óvatosan 2 ml füstölgő salétromsavat elegyítün,k A folyadék 
elszíntelenedik„ 

b) N;trát 2 csepp a) sze1inti oldatot 2 ml tömény kénsavval elegyítünk A lehűtött 
folyadékra 2 ml tömény R-vas(II)szulfát-oldatot rétegezünk. A két folyadék 
érintkezési felületén barnásfekete gyűrű keletkezik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan anyagok. A füstölgő salétromsav üledékmentes és kristálytiszta legyen .. 
d). J.rdztz./effzek (ólom, va5, cink 5tb„). Ah} szerinti száraz maradékot 5 csepp R-sósavba~ 

oldjuk s az oldatot vízzel 50 ml-re hígítjuk. Ezt az oldatot használjuk az f) 
alatti vizsgálathoz is. 
10 ml oldatot az I 96. lap 2/a szerint vizsgálunk A változás megengedett mértéke 
grammonként 10 'Y Pb, ilL Fe vagy Zn .. 

e) Arzén„ 1 ml füstölgő sá.létromsavhoz kis porceláncsészében 2 ml R-kénsavat ele
gyítünk. Az elegyet vízfi.irdőn bepárologtatjuk, majd a maradékot a kénsav
gőzök megjelenéséig hevítjük. A kihült maradékot az I 97 .. lap 3/a szerint 
·- arzénmérték-oldat nélkül - vizsgáljuk„ A füstölgő salétromsav arzént nem 
tartalmazhat Í 

f) Szulfát .. 5 ml dj szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint - szulfatmérték-oldat 
nélkül -· vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

g) Klorid 0,5 ml füstölgő salétromsavat 14 ml vízzel hígítunk és az oldatot 1 ml R„ 
ezüstnitrát-oldattal összerázzuk„ A rCakcióelegy nem változhat.. 

Minőségi kvantit3.tív vizsgálat 

h) Szárítá>i maradék. O, 1 mg pontossággal mért kb.. 5 g ( = kb. 3,3 ml) füstölgő salét·· 
romsavat az I 105„ lap .5/a szerint vizsgálunk„ A 110°-on állandó súly~g szárított 
maradék legfeljebb 0,02 % lehet. A száiitási maradékot a d) alatti vizsgálathoz 
használjuk 

i) Tartalmi meghatárü.zás.. 100 rn:l-·es mérőlombikba kb. 50 ml hideg vizet öntünk s a 
dugójával elzárt lombik súlyát mg pontossággal megállapítjuk. A lombikba 
kb„ 1,0 ml füstölgő salétromsavat csepegtetünk és a dugójával elzárt lombik 
súlyát mg pontossággal újból megállapítjuk. A lombik lóbálással elegyített 
tartalmát vízzel a jelig kiegészítjük Az így előkészített oldat 5,00 ml-es részletét> 
5 csepp I-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, 100 ml-es lombikban 0,1 n 
nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 6,0002 mg (lg, 79945) HN03-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény vizes 
oldata (1 + 19) kristálytiszta és színtelen legyen .. Az oklat 10 ml-e R-bárium
nitrát- és R-ezüstnitrát-oldattól nem változhat. A készítmény salétromsav
tartalmát titrálással vagy sűrűségméréssel ellenőrizzük 
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EltartáL Jólzáró üvegdugós üvegben, a savszekrényben tar~juk 
Máfnév„ «Acidum nitroso~nitricum»„ 

23. 

Acidum oleinicum. 
( Acíd.. olein.) 

Oleinsav _ Olajsav 
Folyékony zsírsavak keveréke. Főként oleinsavat (C17H 33COOH; ms = 

= 282,45) tartalmaz. 
Sárga- vagy sárgásbarna-színű, jellegzetes ízű, csaknem szagtalan, olajszerű 

folyadék 
Oldéko7!)!.ság.. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan.. R-szesszel, kloroformmal, 

éterrel minden arányban elegyedik„ 
Kémhatá>. Vizes rázadéb (1 + 19) semleges, vagy gyengén savanyú.. 
Sűrfi<ég. o, 890-0, 910.. 

Azonossági vizsgálat 

a) 5 ml készítményt az I 153 .. lap 3) szerint vizsgálunk. Az olajsáv 2 órán belül meg
szilárdul. 

b) l ml olajsav 5 ml R-szesszel zavarosodás nélkül elegyedik Az elegy kémhatása 
savanyú. 

Minőségi kvalitatiV vizsgálat 

e) Zsíro.s olajok; parafinszármazékok„ 1 ml olajsav, .5 ml R-nátriumkar bonát-oldat és 
2.5 ml víz keverékét forrásig melegítjük„ Az egyneinűvé vált forró folyadék 
legfeljebb gyengén opalizálhat 

d) Szervetlen >avak.. 5 ml olajsavat 5 ml vízzel 2 percig rázogatunk A folyadékrétegek 
elkülönülése után a vizes részt vízzel megnedvesített kis papirosszűrőn megszűrjük„ 
A szűredék 1 csepp I-metilnarancs-oldattól nem lehet vörösszínű., 

,, e) Stearin„ Az olajsav 10°-ra lehűtve nem zavarosodhat meg, 0°~on azonban vajszerű 
tömeggé dermed. 

f) Színezőanyagok,. Az olajsav színe nem lehet erősebb az S 5 színmérték-oldatnál. 
g) AvaS>ág. Az olajsavat az I 153. lap 1) szerint vizsgá\juk„ A savas vizes folyadék 

nem l~het vörösszínű„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Jzzítá>i maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb. 1 golajsavat az I 104 .. lap 4) szerint 
elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,2 % lehet„ 

i) Savszám 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,25 g készítményt az I 153 .. lap 1) szerint 
vizsgálunk„ Az olajsav savszáma 190-205„ 

j) Jódbróm>zám 0,1 mg pontossággal mért 0,18-0,20 g olajsavat az I 154 .. lap 3) 
szerint vizsgálunk„ Az olajsav jódbrómszáma 80-90. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a d) 
(szervetlen savak), f) (színezőanyagok) és g) (avasság) szerint vizsgáljuk 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve hűvös helyen tartjuk. 
Olaj,savval ké>zül a «Linimentum ammoniatum» és a «Sapo kalinum„ 
Mámév .. Elain .. 

Megjegy:(.é5 .. A «Sapo kalinus venalis» készítéséhez technikai minőségű olaj
savat használhatunk. 
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24. 

Acidum paraaminosalicylicum 
( Acid .. P-·aminosalir;.) 
Par a-aminoszalicilsa v 

2-0xi-4-amino benzoesav 4-Amino-szalicilsa v 

COOH 

O" 
Nf/2 

c,H,0
3
N ms = 153, 13 

Fehér, esetleg kissé sárgásszürke por. Szagtalan; íze savanyú. Vízzel fa.naiva 
bomlik. Fény hatására elváltozik Legalább 96, 5 % p-ammoszahcrlsavat 
(C 1H,03N) tartalmaz. ki 

Oldékonyság. 1 OOO sr . víz~en,, 20 sr. !,~sze~zben, 5~, sr, éterben, 4000 sr. OIO·· 

formban oldódik Savak es lugok sokepzessel oldpk 
Kémhatás. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 99) 

savanyú„ 
Olvadáspont .. Bomlás közben 135°-145'„on olvad .. 

Azonossági vizsgálat 
f 

a) Karboxil--csopOrt. 0,30 g kés_zítményre az I 100„ lap 9 .. ábra s~erinti kés~ülék~en 
1 ml 0,1 11 sósavat és 14 ml vizet öntünk„ A reakc1ókevercket f?rraljuk es a 
fejlődő gázt 5 ml meszes vízbe vezetjük. Fehér csapadék keletkez~k. 
A lombikban maradt folyadékot a b) alatti vizsgálathoz használjuk 

b) m,Aminefenol Az a). szerinti folyadékot -;- ;i-z elpárolg? :'ize; időnként pó,t~lva 
_ 20 percig forraljuk. A folyadék egy reszet a,J) alatti ":1zsga~atho~ hasznalJ,uk 
A fOlyadék 10 ml-es részletében rázótölcsérben 0,3 g nátr1umh1drogenkarb~na~ot 
oldunk és a reakcióelegyet 20 ml R-étcrrel kiiázzuk. Az éteres ol?atot ~eves v~z
menteS nátriumszulfáttal fedett kiS vattapamaton szűrjük, maJ~ az .et,~rt v1~
fürdőn elpárologta~juk A színtelen vagy kissé barnás n)ara~ek k:hulve :1-· 
kristályosodik„ A kiszárított kristályok (m-aminofenol) olvadaspont.Ja 121 ·-

124'.. • • 1 1 R , 
e) Amino-c.5oport„ 0,01 g készítményt szükség esetén enyhe mele~itesse ,1 ~ -s

0
osav 

"és 1 ml víz eleg-vében· oldunk. A lehűtött oldatot 2 csepp frissen kesz1tett 1 Yo-os 
nátriumnitrit-~Ídattal elegyí~jük. Az elegy 2 n1l R-nátronlúgban oldott 0,01 g 
,B-naftol hozzáadásá1 a sötétvörös színű lesz: , , , , , 

d) Szalicilsav (fenolos hidroxil:cioport) Szemernyi (1 mg) k:s;:tmenyt nehany csepp 
R-szeszben oldunk, majd az oldatot vízzel 2 ml-re h1g1~1uk. Az oldat 3 csepp 
R-vas(III)klorid-oldattól vörösibolyára színeződik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é5 színezíi anyagok. 0,10 g készítmény 10 ml R-szeszben marad.ék nél~ül 
tisztán oldódjék„ A frissén készült oldat színe nem lehet erőse?b a B 4 sz1nmértek
oldatnál. Ezt az oldatot használj1:1k a h) alatti vizsgálathoz is 
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f) Nehéz.fénwk (ólorn,. vas, cink stb„) 0,.5 g készítményt az I 102. lap a) szerint e.lron
csolunk., A kb.. 0,5 ml-re lefüstölt maradékot 3 ml vízzel felhígítjuk Az oldatot 
20 ~'~··OS nátronlúggal óvatosan semlegesítjük. A szükség esetén 14 ml-1e be
párologtatott fOlyadékot az I 96„ lap 2/a szerint vizsgá~juk,. A változás meg
engedett mértéke gran1111onként 20 'Y l_}b, ill Fe vagy Zn„ 

g) Szulfát. 0,20 g készítményt 10 ml vízzel felforralunk, majd a lehűtött folyadékot 
papirosszűrőn szűrjük .. A szűredéket az I 99. lap 9/a szerint vizsgáljuk„ A vál
tozás megengedett mér_téke grammonként 2.50- ·y 804 „ 

h) Klorid. 5 ml e) szerinti oldat és 5 ml víz elegyét az I 100, lap lO(a szerint vizs
g~Ijuk: _A reakcióelegy nem változhat 

i) 5-A1nino.5;:,alicil5av. Fényérzékeny papiros1a 1 csepp R-nátronlúgot cseppentünk és 
a cscppbe 1-2 mg készítményt szórunk A csepp alatt a papír nem feketedhet 
meg azonnal. 

j) SzalicilsaD, fenolok. A b) szerinti folyadék 1 ml-es részletét vízzel 100 ml-re hígítjuk 
és 10 ml hígított oldatot 3 csepp R-vas.(III)klorid-oldattal elegyítünk,. A halvány
sárga oldat színe .5 perc mulva sem lehet pi1osas árnyalatú. 

k) Oxidációs termékek (Jandrov,rsky-bázis)„ 0,5 g készítniény .5 ml 10%·-cis nátrium-
hidrogénkarbonát-oldatban opalizálás nélkül oldódjék · · 

1) Idegen 5zei ve5 ar!}'agnk. 0, 10 g készítményt tömény kénsavval kiöblített kémlő
cs6ben .5 ml töménv R-kénsavban oldunk. Az oldat színe nem lehet erősebb 

. a -1[:7 színmérték-oÍdatnál 

m) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 1"1 DJ) J~ (;~ 
$_;:.~r.í~,áJ_i.vr.s.ztes~g, O, 1 mg ponto5sággal mért kb .. 0,20 g készítményt az· I-~--104.- lap 

3) szerint 105°--on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 0,.5 % lehet. 
n) Izzítási maradék„ 0, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,5 g készítményt az I 104„ lap 

4) szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 ~{, __ lehet 
o) m-Aininoftnol.. 0,5 g készítményt és 1 g R-nátriumhidrogénkarbonátot 10 ml víz

ben melegítéssel oldunk„ Az oldatot rázótölcsérben 2 ízben 1.5--15 ml R-éterrel 
kirázzuk, rnajd az éteres oldatokat kevés víz1nentes nátriumszulfáttal fedett 
kis vattapamaton szűrjük. Az étert vízfürdőn ledesz6llá~juk és a maradékot 
szárazra párologtatjuk. A 10.5°-on 1 óráig· szárított n1aradék legfeljebb 0,6 % 
lehet 

p) 'Tartalmi 1neghatá1ozá.1 (p-aminoszalicilsav)„ 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,1.5 g 
készítményt melegítéssel 10 ml R-szeszben oldunk és a 10 rnl vízzel elegyített 
oldatot, 5 csepp I-fenolvö1ös-oldatot használva jelzőül, 0,1 n nátronlúggal 
titráUuk. 
1 ml 0,1 n nát1onlűg 15,31 mg (lg ,18506) p-aminoszalicilsavat (C 1H,03N) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
e) (oldhatatlan és színező anyagok) és l) (icegen szenes anyagok) szerint 
vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzá1ó üvegdugós üvegben, fénytől \édve tar~juk 
Inkompatibilis savakkal (bomlás), oxidáló anyagokkal, vassókkal (színeződés),. 
Másnév .. «PAS», «Tebaminal» (V. N.) 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adag;a 2-4 g 
Szokásos napi adagja 12-16 g 
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25. 
+ Acidum phosphoricum concentratum 

( Acid .. phospk.. conc.) 
Tömény foszforsav 

H Po + ms = 98,00 
3 4 aq 
Szirupsűrű, kristálytiszta, színtelen folyadék.. Szagtalan. Íze nagy hígításban 

is savanyú. 85,0-88,0% H 3P0 4-t tartalmaz .. 
Oldékonyság .. Vízzel minden arányban elegyedik. 
Kemhatás. Igen híg ( 1 + 99) vizes oldata is savanyú. 

Sűrűség„ 1,689-1, 723. 

Azonossági vizsgálat 

a) 3 ml vízbe 1 csepp tömény fOszfor~avat cseppe?t?nk, majd az o~d.~thoz 1, ~l 
R-ezüstnitrát-oldatot és cseppenkent R-ammon1a-oldatot elegy1tunk. Sar?a 
csapadék keletkezik, amely R-ammónia-oldat feleslegében színtelenül oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan é> színező anyagok. A tömény foszforsav üledékmentes legyen .. 3 ml 
k.észítmény és 45 ml víz elegye kristálytis.zt.a, ~zíntelen ~s s.zag:alan legyen. Ezt 
az oldatot használjuk a e), e}, f), g}, h), i) es k} alatti vizsgalatokhoz. 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) 2 ml b) sz,en;iti oldatot az I, 96 .. lap 2/a sze1int 
vizsgálunk„ A változás megengedett merteke grammonkcnt 50 'Y Pb, ilL Fe 

vagy Zn.. , ' 'k ld 
d) Arzén„ 2 ml tömény foszforsavat az I 97„ lap 3/a szerint _„ arzenmerte -o at 

nélkül - vizsgálunk,. A tömény füszfors~v .arzént nem tartalmazh,at_., 
e) Alurnínium, kalcium, magnézium, .5 ml b) szer1?-t1 oldatot 1,0 ml R-ammon1a-oldattal 

elegyítünk és a kémlőcső tartalmát félperc1g hevesen razzuk„ Az elegy 10 percen 
belül nem változhat, . . , , , 

f) Szulfát .. 10 ml b} szerinti oldatot az I 99„ lap 9/a szennt vizsgalunk. A valtozas 
megengec:lett mértéke grammo'nként 50 'Y 80 4 „ • • , , 

g) Klorid. 5 ml b} szerinti oldatot a~ I 100 .. lap ~0/a szennt - klondme1tek-oldat 
nélkül - vizsgálunk .. A reakc1oelegy ne_m _valtozhat. 

h) Hipofoszforo55av, foszforo.ssav. 5 ml b} szenn!I oldat 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal 
melegítve riem színeződhet . , . 

i) }{itrát, ammónium, 5 ml b) szerinti oldatot az I 100„ lap 12) sze~1nt - ammon1a-
mérték-oldat nélkül - vizsgálunk A felfogó folyadék nem valt~zhat , , 

j) Só.szerlí szennyezés., 2 ml tömény foszforsav 6 ml R-szesszel és 2 ml R-eterrel krrstaly·-
tisztán elegyedjék. , . , . , 

k) Redukáló anyagok.. 10 ml b) szennti oldatot 0,05 ml O,l n kahumpermanganat
oldattal elegyítünk. Az oldat 5 pert mulva is rózsaszínű maradjon. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) ·Tartalmi meghatározás„ mg pontossággal mért kb„ 2,5 g tömény füszfü_rsavat mérő
lombikban vízzel 100 ml-1e hígítunk Az oldat 20,00 ml-es részletében 200 ml-es 
lombikban 7 g R-nátriumkloridot oldunk, majd az ~ldat~t, 5 :s;pp .I-~e;iol
ftalein-oldatot használva jelzőül, n nátronlúggal halvany rozsasz1n1g t1traljuk .. 
1 ml n nát10nlúg 49,00 mg (lg ,69020) H 3P04-t jelez 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
d} (arzén), e} (alumínium, kalcium, magnézium) és j} (szulfát) szerint vizs
gáljuk. A készítmény H 3P0 4 tartalmát titrálással vagy sűrűségméréssel ellen·
őrizzük„ 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, a savszekrényben tar~juk.. 
Tömény foszfor savból készül az «Acidum phosphoricum dilutum 10 %»„ 

26. 
Acidum phosphoricum dilutum 10% 

( Acíd .. phosph.. dil.) 
10%-os hígított foszforsav 

Kristálytiszta és színtelen folyadék. Szagtalan .. fze savanyú .. 9,9-10,1 % 
H 3PO 4-t tartalmaz. 

Oldékonyság.. Vízzel minden arányban elegyedik. 
Kemhatás. Vízzel hígítva ( 1 + 9) is erősen savanyú. 
Sűrűség.. 1,053-1,054, 
Kiisz{tés. 10 g tömény foszforsavat ( acidum phosphoricum concentratum) vízzel 

annyi g-ra hígítunk, ahány % H 3P0 4-t tartalmaz a hígítandó foszforsav .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 1 ml hígított foszforsav, 4 ml víz és 1 ml R-ezüstnitrát-oldat elegyéhez cseppen
ként R„ammónia-oldatot elegyítünk. Sárga csapadék keletkezik, amely R-ammó
nia-oldat feleslegében színtelenül oldódik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan é5 5zínezó anragok. A készítmény üledékmentes, kristálytiszta, szín~· 
telen és szagtalan leg);en. 

e) ,fitehézfbnek (ólom, vas, cink stb„) 2-ml készítményt az I 96„ lap 2/a szerint vizs
gálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 5 y Pb, ilI Fe vagy Zn„ 

d) Arzén,. 20 ml hígított foszforsavat vízfürdőn 2 ml-re bepárologtatunk és a mara
dékot az I 97, lap 3/a szerint - a1zénmérték-oldat nélkül ~ vizsgáljuk. 
A hígított füszforsav arzént nem tartaln1azhat. 

e) Alumíniurn, kalcium) magnéziunz. 5 ffil készítményt 10 ml R-ammónia-oldattal 
' ' ' eleg)1ítünk és a kémlőcső tartalmát néhány másodpercig hevesen rázzuk, Az 

elegy 10 percen belül nem változhat 
f) Szulfát .. 10 ml készítményt az I 99 lap 9/a szerint vizsgálunk.. A változás meg

engedett mértéke grammonként 5 ·y SO 4. 

g) Klorid„ 5 ml készítményt ,az I 100 .. lap 10/a szeIÍnt -· klo1idrnéiték-oldat nélkül 
·-- vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

h) Hipofo.sz.foro.Hav,josz.foro.Dav, .5 ml készítmény l ml R-ezüstnitrát-oldattal melegítve 
nen1 színeződhet 

i) Nitrdt, ammónium .5 ml készítményt az I 100, lap 12) szerint·- :immóniamérték-· 
oldat nélkül ~ vizsgálunk A felfogó folyadék nem változhat. 
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j) Sószerű izennyezt!s 20 ml hígított fOszfürsavat porcelá_ntálban
1 

Rví.zfürdok'.'n 2 'mk;-re
1 bepárblogtatunk, A kihűlt maradék 6 ml R-szesz es 2 m --eter evere eve 

kristálytisztán elegyedjék . . . 
k) Redukáló anyagok .. 10 ml készítményt 0,05 ml O,l n káliumpermanganát-oldattal 

elegyítünk. Az oldat 5 perc mulva is rózsaszínű maradjon 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Tartalmi rneghatározás. mg pontossággal mért kb. 5 g készítn1ényt 100 ~I-es lOmbik-
ban 20 ml vízzeí hícrítunk. 7 g R-nátriumkloridot oldunk benne, majd az oldatot„ • ' 1 , 
5 csepp I-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, n nátronlúggal ha vány rozsa-
színig titráljuk„ . , 
1 ml n nátronlúg 49,00 mg (lg ,69020) H 3P0ct 1elez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt <; d) 
(arzén) e) (alumínium kalcium, magnézium) ésf) (szulfát) szerint vizsgáljuk. 
A készí;mény H 3PQ4"ta'rtalmát titrálással vagy sűrűségméréssel ellenőrizzük 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 

Adagolás Szokásos egyszeri adagja 
S;:okáso s napi adagja 

27. 

· ;, . . .· Acidum salicylicum 
Jí: ~~~-/JLf-/ 6~.C:L ·.· ( Acid .. salic) 

Szalicilsav 
2-0xibenzoesav 

COOH 

OOH 

0,5-2 g 
1,5-6 g 

e H 0 ms = 138,12 
' 6 3 -
Színtelen tűszerű kristályok vagy fehér kristályos por .. Szagtalan. Ize .é~eskés, 

karcoló, sa~anykás. Pora a nyálkahártyát izgatja. Legalább 99,5 % szalicilsavat 
(C,H60 3) tartalmaz , 
· Oldékony<ág. 500 sr víz 15 sr forró víz, 2,5 sr R-szesz, 2,5 sr eter, 50 sr kloro

form oldja .. Alkálilúgok' és karbonátok oldatában sóképződéssel bőségesen ol
dódik Lúgos kémhatású sók (szerves savak alkáli sói, alkáli foszfátok) oldatában 
lényegesen job~an oldódik, mi?t víz?,e11 

Kémhatá 5• Frrssen krforralt es Jehutott vízzel készült rázadéka (1 + 19\ 

gyengén savanyú 
Olvadá1pont. 158°-161° 
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Azonossági vizsgálat 

a) Szalicilsav O,OI g szalicilsavat 5 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk Az oldat 
a belemártott kék lakriluszpapirost rózsásra színezi. A lehűtött oldat néhány 
csepp R-vas(III)klorid-oldattól sötétibolya-színű lesz, 

b) 0,0.5 g szalicilsavat- ugyanannyi kalciumoXiddal száraz kémlőcSőben rázogatással 
elegyítünk és enyhén hevítünk„ Feno1-szag érezhető. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) S;;e<zben oldhatatlan é1 színező anyagok (vas(III)-só). 0,5 g szalicilsav 5 ml R-szesz- · 
ben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék A vízfürdőn szárazra 
párologtatott oldat maradéka hófehér, kristályos legyen, illetőleg csak a peremén 
lehet gyengén sárgás \„ 

d) .)Vehéz.fémek (ólom, va1, cink .stb.). 2 g szalicilsavat melegítéssel 60 ml vízben oldunk 
A rázogatás közben_ lehűtött oldatot 6 cm átmérőjű papirosszű1őn megszűrjük. 
A kristálytiszta szűredék színtelen legyen (vas)„ Ezt a szűredéket- használjuk az 
e) és f) alatti vizsgálatokhoz is. 
30 ml szűredéket 10 ml··re bepárologtatva az I 96„ lap 2/a szerint vizsgálunk 
A válto~ás megengedett mértéke grammonként 10.·y Pb, ill, Fe vagy Zn. 

e) S;:,,ulj'át, 5 ml dj szerinti szűredéket az I 99„ lap 9/a szerint - szulfátmérték
oldat nélkül - vizsgálunk, A reakcióelegy nem váltüzhat. 

f) KlMid .. 10 ml d) szerinti szűredéket az I 100 .. lap 10/a szerint - kloridmérték
oldat nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat.. 

g) F'enol. 0,5 g szalicilsav 5 ml R-nátriumkarbonát-oldatban maradék nélkül tisztán 
és színtelenül oldódjék 
Az oldatot 10 ml R-éterrel rázogatjuk, majd a különvált éteres réteg·et kevés 
vízmentes R-nátriumszulfáttal fed·ett kis vattapamaton megszű1jük„ A kristály
tiszta szűredék 5 ml-ét óraüvegen szobahőmérsékleten elpárologtatjuk .. A mara
dék nem lehet fenolszagú 

h) Idegen szerves anyagok. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g elporítoit 
szalicilsavat .5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat nem lehet erősebb 
színű a P 1 színmér ték-oldatnál 

1\finőségi kvantitatív vizsgálat 

i) ]zzítá5i maradék„ mg pontossággal mért kb„ 1 g szalicilsavat az I 104 .. lap 4) szerint 
elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

j) Tartalmi meghatározás .. 0, 1 mg pontossággal mért kb.. 0, 15 g szalicilsavat 100 ml-es 
lombikban 10 ml semleges R-szeszben oldunk. Az oldatot 10 ml frissen kiforralt 
és lehűtött vízzel elegyítjük, majd 2-3 csepp !-fenolftalein-oldatot használva 
jelzőül, 0,1 n nátronlúggal titráljuk. 
1_ ml 0,1 n nátronlúg 13,81 mg (lg ,14025) szalicilsavat (C7H 60 3) jelez. 
Ugy is eljárhatunk, hogy 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,20 g szalicilsavat 
mérőlombikban néhány csepp R-nátronlúg segítségével vízben 100 ml-re oldunk 
Az oldat 10,00 ml-es részletét az I 13L lap 19) szerint 20,00 ml 0,1 n kálium
bromát-oldatot használva vizsgáljuk A brómozás idede 1 óra. 
1 ml O, 1 n káliumbromát-oldat 2,302 mg (lg ,36211) szalicilsavat (C 1Jie03 ) 

jelez. 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás-
pon~ja azonos legyen.. · 
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Eltartás Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk.. 
Szalicilsavval készül a «Collodium cum acido salúylico», «lnjectio cofjeini natrii SíflÍ'. 

cylici 20%», «Injectio natrii .salicylici 20%:» «Injectfo. riboffavini 0;5%», «Pasta zzncz 
nxydati salicylata», «Sebum .salicylatum» es a «Spmtus salzcylatu<». 

Inkompatibilis vas-sókkal (színeződés), jóddal (csapadék). 

28. 
+ Acidum sulfuriculll concentratum 

( Acid. sulfuric conc.) 
Tömény kénsav 

H
2
S0

4 
ms = 98,08 

Olaj'sűrű nehéz kristálytiszta folyadék Színtelen és szagtalan„ Erősen maró 
' ' . I d ' t ' és savanyú .. Vízzel heves hőfejlődés közben elegyedik. evegőn ne vessege szi.. 

95,1-98,6% H 2S04-t tartal;naz., , , , . . . .. „ , 1 A tömény kénsavba vizet önteni veszelyes 1 Hzgztaskor mzndzg a savat ontyuk a vzzbe ·· 
Oldékonyság. Vízzel, R-szesszel minden arányban elegyedik. 
Kemhatás. Igen híg vizes oldata is ( 1 + 99) erősen savanyú .. 
Sűrűség.. 1,834-1,836 

Azonossági vizsgálat 

a) Szulfát. Kémlőcsőben 5 ml vízhez 1 csepp tömény ~énsavat és 1 ml R-bárium
klorid-oldatot elegyítünk Fehér csapadék keletkezik 

Minőségi kvalitatív vizsgál~t 

b) Oldhatatlan é5 .5ZÍnező anyagok .. A tömény kénsav üledékmentes, kristálytiszta és 
színtelen leg-yen 

/ 

e) Ólom„ 36 ml vízhez óvatosan 4 ml tömény kénsavat elegyítünk, majd az oldatot 
lehűtjük · 
Ezt az oldatot használjuk a d), /), g}, h), i) és j) alatti vizsgálatokhoz is. 
2,5 ml oldatot az I 96. lap 1/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 'Y Pb. 

d) Nehézfémek (ólom, va>, cink 5tb.) 2,5 ml e) sze1inti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk, A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb, ill.. Fe 
vagy Zn, . . . . . 

e) Arzén„ 1 ml tömény kénsavat az I 97. lap 3/a szerint R-kalc1umh1pofoszfit
oldattal vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 5 ·y As„ 

f) Vas. 2,5 ml e) szeiinti oldatot az I 97. lap 4/a szerint vizsgálunk .. A változás 
megengedett mértéke grammonként 20 'Y Fe . . 

g) Kalciunz és rnagnézium„ 2 ml e) szerinti oldatot az I 98 lap 6) szerint vizsgálunk„ 
A reakcióelegy nem változhat.. 

h) Ammónium„ 2,.5 n1l e) szerinti oldatot R-nátronlúggal semlegesítve az I 98„ lap 
7/a szerint - ammóniamérték-oldat nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem 
változhat. 

i) Szulfit é5 redukáló anyagok. 20 ml e) szer.inti oldathoz 0,05 ml O,' 1 n ~á'.'.umperman
ganát-oldatot e1egyítünk„ A folyadek .5 perc mulva is rozsasz1nu marad,Jon„ 
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l 
1 j) Klorid. 2,5 ml e) szerinti oldatot az I !DO. lap 10/a szerint - kloridmérték-oldat 

nélkül - vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat.. 
k) Nitrát„ 6 ml tömény kénsavhoz 2 csepp R-vas(II)szulfat-oldatot elegyitünk 

A reakcióelegy színe nem változhat.. 
1) Szelenát 5 ml vízhez óvatosan 5 ml tömény kénsayat elegyítünk, m~jd a lehűtött 

oldathoz 2-3 csepp R-ón(II)klorid-oldatot cseppentünk. Narancs- vagy vörös
színű zavarosodás 10 percen belül ne:i:n keletkezhet. 

m) Oldott sók.. 5 ml R-szeszhez óvatosan 1 inl tömény kénsavat elegyítünk A folyadék 
1 óra mulva is kristálytiszta maradjon„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Izzftási maradék. Kiizzított és lehűtött porcelán-, kvarc- vagy platinatégely súlyát 
0, 1 mg pontossággal megállapítjuk, majd mg pontossággal kb„ 2 g tömény 
kénsavat mérünk bele .. A tégely tartalmát jól húzó vegyifülkében e!füstöljük, 
a maradékot enyhén kiizzí\juk, majd a tégely súlyát 0, 1 mg pontossággal újból 
megállapítjuk. A maradék legfeljebb 0,025 % lehet. 

o) Tartalmi meghatározás„ 100 ml-es mérőlombikba 50 !lll vízet öntünk s a dugójával 
elzárt lombik súlyát 0,1 mg pontossággal megállapítjuk .. A lombikba kb; 0,5 g 
készítményt csurgatunk, majd súlyát újból megállapítjuk és a lombikot vízzel 
jeléig feltöltjük. Az oldat 10,00 ml-es részletét, 2 csepp I-rnetilvörös-oldatot 
használva jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal titráljuk 
1 ml 0,1 n nátronlúg 4,904 mg (lg ,69055) H 2S04-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt tömény kénsavat 
ad) (nehéz fémek) és i) (szulfit és redukáló anyagok) szerint vizsgáljuk.. A ké
szítmény H 2SO 4,tartalmát titrálással vagy sűrűségméréssel ellenőrizzük„ 

Eltartá.s„ J6lzár6 üvegdugós üvegben, a savszekrényben tartjuk 
Tömény kénsavból készül az «Acidum sulfuricum dilutum 10 %» .. 

29. 

Acidum sµlfuricum dilutum 10% 
( Acid; su{furic.. di!.) 

10%-os hígított kénsav 
Erősen savanyú, színtelen és szagtalan kristálytiszta folyadék 9,9-10,I % 

H 2SO 4-t tartalmaz. 
Oldékonyság.. Vízzel, R-szesszel minden arányban elegyedik. 
Kemhatás.. Vízzel hígítva (1 + 19) erősen savanyú. 
Sűrűség .. 1,065-1,067 
Kes;;ítés„ 10 g tömény kénsavat (acidum .sulfuricum concentratum) vízzel annyi 

g-ra hígítunk, ahány % H 2SO 4-t tartalmaz a hígítandó kénsav,. Előbb a vizet 
~érjük le és ehhez óvatosan és részletenként, kevergetés közben öntjük a tömény 
kensavat.. 
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Azonossági vizsgálat 

) S 1''"t 1 ml ke"szítményt 4 ml vízzel és 1 ml R-báriumklorid-oldattal elegyítünk.. a zuua. 
Fehér csapadék keletkezik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan e'.5 .s:;íne:;ő anJ1agok.. A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és szín
telen legyen. 

c) Ólom .. 5 ml készítményt az I 96.. lap !/a szerint vízsgálunk.. A változás meg
engedett mértéke grammonként 2 'Y Pb„ 

d) Nehéz fémek (ólom, vas, dnk stb.),. 5 ml készítményt az I 96. lap .2/a szerint vizs
gálunk.. A változás megengedett mértéke grammonként 2 y Pb, rlL Fe vagy Zn, 

~)~Arzén .. 20 ml készítményt porcelántálban 4 ml-ie bepárologtatunk és a maradékot 
vízzel való hígítás nélkül az I 97 .. lap 3/a szerint vizsgáljuk„ A változás meg~, 
engedett mértéke 10 grammonként 5 y As. 

f) Vas .. 5 ml készítményt az I 97 .. lap 4/a szerint vizsgálunk.. A változás megengedett 
mértéke grammonként 2 'Y F'e. 

g) K'alcium l~· magnéziunz .. 4 1:11 kés_zítményt .R~ammónia~ol~attal semlegesítve az I 
98 .. lap 6) szerint vizsgalunk. A reakcióelegy nem valtozhat. 

h) S;;u/jit tfr redukáló anyagok. 40 ml készítményhez 0,05 ml 0, 1 n káliumpermanganát
oldatot elegyítünk. A folyadék 5 perc mulva is rózsaszínű maradjon. 

i) Klorid .. 5 ml készítményt az I 100, lap 10/a szerint - kloridmérték-oldat nélkül 
- vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

j) !\'itrái és ammónium„ 5 ml készítményt az I 100. lap 12) szerint - ammóniamérték ... 
" oldat nélkül ·- vizsgálunk.. A felfogó folyadék nem változhat. 

k) S;;elenát„ 15 ml savat 5 ml-re bepárologtatunk és a lehűtött oldathoz 1 csepp 
R-ón(II)klo~id-oldatot cseppentünk„ Narancs- vagy vörösszínű zavarosodás 
1 O percen belül nem keletkezhet .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) IZ;:;ítá5i maradék„ 10,00 ml készítményt 0,1 mg pontossággal mért porcel~;i-,, vagy 
platinatégelyben bepárologtatunk, majd lefüstölünk és enyhén k11zz1tunk„ 
A maradék legfeljebb 0,01 % lehet. 

m) Tartalmi meghatározás,. mg pontossággal mért kb„ .5 g k~szít~ényt n1érőlombi~
' ban vízzel 100 ml-re hígítunk .. i\.z oldat 10,00 ml-es reszletet, 2 csepp I-met1l

vörös-oldatot használva jelzőül, 0,1 n nátronlúggal titráljuk„ 
J ml 0,1 n nátronlúg 4,904 mg (lg ,69055) H 2S04„t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált kristálytiszta és színtelen készítményt a d) (nehéz fémek) 
és h) (szulfit stb..) szerint vizsgáljuk. A hígított kénsav H 2S04-tartalmát titrá
lással vagy sűrűségméréssel ellenőrizzük„ 
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Eltartds. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk,, 

Adagolds„ S;;okdsos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,5-2 g 
1,5-6 g 

30. 
Acidwn tannicwn 

( Acid. tanníc.) 
Csersav Tannin 

A Q,uercus-fajok -Fagaceae - és Rhus-fajok -Anacardíaceae -gubacsából nyert 
készítmény, mely a galluszsav és a galloilgallusz·-sav n-glukózzal képezett észte-
reinek keveréke. . 

Sárgásfehér vagy kissé b~rnásszínű, csillogó lemezkék vagy laza, finom por„ 
Szaga enyhe, jellegzetes„ Ize erősen összehúzó, fanyar„ 

Oldékony.ság. Vízben, R-szeszben, acetonban, glicerinben bőségesen oldódik. 
Éterben, kloroformban, benzolban, széndiszulfidban, zsíros olajokban gyakor
latilag oldhatatlan. Abszolút alkohol kis mértékben olqja„ 

Kemlzatás„ Vizes oldata ( 1 + 19) savanyú .. 

Specifikus forgatóképesség., Vizes oldatban + 12,5°-tól + 75,0°-ig,. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk„ Az oldat néhány csepp frissen készült 
vas(II)szulfát-oldattól (! + 9) kékesibolyára szineződik. 

b) 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk. Az oldat néhány csepp R-vas(III)klorid
oldattól kékesfeketére színeződik. E szín néhány ml R-kénsavtól sárgászöldre 
változik. 

c) 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk .. Az oldatból, néhány csepp R-bátium
hidroxid-oldat hozzáadására zO!d csapadék válik le. 

d) 0,02 g készítményt 2 ml vízben oldunk Az oldat 2 ml telített vizes kénsavas 
kinin-oldattal elegyítve tejszexűen megzavarosodik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan anyagok„ 1 g készítmény 2 ml Vízben, esetleg enyhén melegítve maradék 
nélkül, tisztán, világosbarna színnel oldódjék. 
Az oldatot a g) alatti vizsgálathoz haszná\juk. 

f) Savasság„ 0, 1 g készítményt 10 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben oldunk. Az 
oldat hidrogénkitevője az I 77 .. lap 12) szerint meghatározva pH = 3,5-4,5 
legyen„ 

g) Idegen an._vagok. l ml e) szerinti oldat nem zavarosodhat meg, ha 2 ml R-szeszt 
(dextrin, gumi), majd 1 ml étert (cukor, sók) elegyítünk hozzá., 

h) Galluszsav„ 0,25 g készítményt 50 ml vízben oldunk. Az oldatba 2,0 g bőrport 
~zórunk, majd gyakori !'ázogatás közben 20 percig állni hagyjuk és szűrjük„ 
Az eljárást a szüredékkel 1,0 g börport alkalmazva megismételjük„ 10 ml szűre
dék .5 csepp R-báriumhidroxid-oldattól 5 percen belül nem zavarosodhat meg .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási veszteség„ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 5 készítményt az I 104 .. lap 
3) szerint 105°„on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszt~ség legfeljebb 12 % 
lehet„ 

j) Izzítási maradék„ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az I 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,2 % lehet., 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az e) 
(oldhatatlan anyagok) és g) (idegen anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, száraz helyen tartjuk. 
Csersavval készül a «Chininum tannicum» és az «Unguentum plumbi tannici». 
Inkompatibilis nehéz fémsókkal, fehérjékkel, alkaloidákkal, lúgokkal és oxidáló 

anyagokkal.. 
Másnév„ «Tanninum» (Sz. VIIL)„ 

31. 
. AcidUDl tartaricum 

6'/f".•7„::{,/ (Acid .. tart.) 
Borkősav 

D-Dioxi-bor ostyánkősa v 

COOH 
1 

H-C-OH 
1 

HO-C-H 
1 

COOH 
ms = 150,09 

Színtelen, átlátszó, gyakran kéreggé össz,enőtt kristályok, vagy fehér kristályos 
por.. Levegőn nem változik. Szagtalán .. Ize még erős hígításban is savanyú„ 
Híg oldata jobbraforgató„ Óvatosan hevítve megolvad, majd elbomlik és égett
cukor-szagot árasztva megszenesedik Legalább 99,3 % borkősavat (C 4H,06) 

tartalmaz„ 
Oldékonyság. 0,8 sr vízben, 0,3 sr forró vízben, 2,5 sr R·szeszben, 2 sr glicerin

ben, 350 sr éterben oldódik.. Klornfor mban gyakorlatilag oldhatatlan„ 
Kémhatá.s.. Vizes oldata ( 1 + 19) savanyú. 
Forgatóképesség. +2,50°-tól +2,80°-ig, ha 2,00 g borkősavat mérőlombikban 

vízzel 20°-on 20,00 ml-re oldunk és az oldat forgatóképességét 200 mm-es 
csőben mérj ük. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,2.5 g borkősavat 0,1 g káliumkarbonát 5 ml vízzel készült oldatába szórunk. 
Erős pezsgés közben fehér kristályos csapadék válik le„ 

b) O, 1 g borkősavat 2 ml vízben oldunk, majd az oldatot egy csepp R-vas(II)szulfat
oldattal, néhány csepp hígított R-hidrogénperoxid-oldattal és 2 ml R-nátron„ 
lúggal elegyí~jük. Az oldat sötét kékesibolyára színeződik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.s színező anyagok 3 g borkősav 60 ml vízben maradék nélkül tisztán 
és színtelenül oldódjék 
Ezt az oldatot használjuk az e), g), h), i),j) és k) alatti vizsgálatokhoz. 
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d) Ólom. 1 g borkősavat az I 96. lap !/a szerint vizsgálunk. A változás megenge
dett mértéke grammonként 10 'Y Pb. 

e) Nehézfémek (6/om, vas, cink stb.).. 10 rrli e) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, i!L Fe 
vagy Zn„ 

f) Arzén„ 1 g borkősavat az I 97„ lap 3/a szerint - arzénmérték-oldat nélkül -
vizsgálunk .. A borkősav arzént nem tartalmazhat. 

g) Kalcium. 10 ml e) szerinti oldatban 0,5 g R-nátriurnacetátot oldunk és az oldatot 
az I 98.. lap 5) szerint - R-ecetsavval való savanyítás nélkül - vizsgáljuk. 
A változás megengedett mértéke grammonként 100 'Y Ca„ 

h) Bárium„ IO ml e) szerinti oldathoz 2 csepp R-kénsavat elegyítünk. Az old 5 
percen belül nem változhat„ A borkősav báriumot nem tartalmazhat„ 

i) Szulfát„ 10 ml e) szerinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint - külön savanyítás 
nélkül - vizsgálunk .. A változás megengedett mértéke grammonként 100 'Y 
so •. 

j) Klorid. 5 ml e) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y CI. 

k) Oxálsav, <zőlősav (bárium) .. IO ml e) szerinti oldatban 0,5 g kristályos nátrium
acetátot oldunk> majd az oldatot 5 ml R-gipszes vízzel erősen összerázzuk„ 
Az oldat félórán belül nem változhat. 

1) Idegen <zerve> anyagok.. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g készítményt 
5 ml tömény R-kénsavban oldunk Az oldat nem színeződhet azonnaL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) S;;árítá1i ve<zteség. 0, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g borkősavat az I 104. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet.. 

n) Izzítási maradék.. O,I mg pontossággal mért kb. 0,2 borkősavat az I 104, lap 
4) szerint elhamvasztunk .. Az enyhén kiízzított marndék legfe\jebb 0, 1°/0 . 

o) Tartalmi meghatározás„ O,I mg pontossággal mért kb„ 0,40 g készítményt mérő
lombikban frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re oldunk. Az oldat 20,00 
ml-es részletét, .5 csepp !-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, O, 1 n nátron
lúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátrnnlúg 7,504 mg (lg ,87532) borkősavat (C4H 60,) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok), e) (nehéz férnek), g) (kalcium) és kJ (oxálsav 
stb.) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tar~juk. 

Borkősavval készül az «Aluminium aceticum tartaricum .solutum», az «Extractum 
secalis cornuti fluidum», a «Tabletta natrii bromati ejferve.scen»> és a «Tinctuia cantha
ridis». 

Inkompatíbili.s oldatban kalcium-, kálium- és ammónium-sókkal (csapadék). 

Adagolá.s Szokáso.s egyszeri adagja 
Szokásos napi adag;a 

0,5-2 g 
1,5-6 g 
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32. 

+ Acidum trichloraceticum 
( Acid .. trichloracet.) 

Triklórecetsav 
CCl,.COOH 

C 2H0 2CI3 ms = 163,40 
Színtelen, levegőn elfolyósodó kristályok. Szaga savanyú, fojtó .. Íze maró, 

még nagy hígításban is savanyú. A kénsav felett kiszárított készítmény 99,0-
101,0 % triklórecetsavat (0013 •. COOH) tartalmaz. 

Oldékony.ság.. Vízben,· szeszben, kloroformban bőségesen oldódik _ 
Kémhatás.. Vizes oldata ( 1 + 19) erősen savanyú .. 
Olvadáspont. A tömény kénsav felett kiszárított készítmény 55°-61°·-on olvad. 
Forráspont .. 196°-200° .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt 10 ml vízben oldunk. Az oldat 5 csepp I-timolkék-oldattól 
Vörös-ibolvári színeződik„ 

b) Klór. 0,05 g készítményt 2 ml R-nátronlúggal főzünk„ A kihűlt oldatot 3 ml R
salétromsavval megsavanyítjuk és 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük„ Fehér 
csapadék válik le, amely R-ammónia-oldat feleslegében oldódik. „, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok.. 1,5 g készítmény 30 ml vízben maradék nélkül 
tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk a d), e) és j) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) .. 10 ml e) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, ilL Fe 
vagy Zn. 

e) Szulfát. 10 ml e) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y S04. •·. 

f) Klorid .. 5 ml e) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y CL 

g) Nitrát. 0,2 g készítményt az I 100 .. lap 11) szerint - nitrátmérték-oldat nélkül 
-- vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Izzítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104 .. lap 
4) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. 

i) Tartalmi meghatározás (triklórecetsav) .. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g triklór
ecetsavat 20 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben oldunk és az oldatot, 5 csepp 
~-fenolftalein-oldatqt használva jelzőül, O, 1 n nátronlúggal titráljuk„ 
1 ml 0,1 n nátronlúg 16,43 mg (lg ,21325) triklórecetsavat (CC13COOH) jelez. 

j) 'Tartalmi meghatározás (klór). 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,05 g készítményt 
100 ml-es főzőlombikban 10 ml vízhen oldunk és 3 g halogénmentes szilárd 
R-nátriumhidroxidot oldunk a folyadékban A lombikba késhegynyi durva 
horzsakő_port szórunk, inajd a lombik nyakába kis tölcsért téve, a lúgoi reakció-· 
elegyet, az elpárolgó vjzet időnként pótolva, 15 percen át egyenletesen forraljuk„ 
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A lehűtött oldatot 10 ml vízzel hígítjuk, majd 50 ml R-salétromsavval elegyítjük. 
A savanyú oldathoz 20,00 ml 0, l n ezüstnitrát-oldatot csurgatunk s a ~sapadékos 
folyadékot 2 g káliumnitrátot oldva fel henne, 3 percig forraljuk, majd lehűt
jük és 1 ml I-vas(III)nitrát-oldat~t használva jelzőül, 0, 1 n káliumrodanid
oldattal titráljuk .. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 3,546 mg (lg ,54970) klórt (Cl), illetőleg 5,447 mg 
(lg ,73613) triklórecetsavat (CCl3 COOH) jelez .. 
A készítmény ily módon meghatározott triklórecetsav-tartalma legföljebb 1 %·· 
kal térhet el az i) pont szerint meghatározott értéktől.. . 
Megjegyzés .. Ha a vizsgálathoz használt· nátriumhidroxid halogént tartalmaz, 
úgy annak halógéntartalmát «üres» kísérletben meghatározzuk és számításba 
vesszük. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
i) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Nagyon jól záró üvegdugós üvegben a savszektényben tartjuk. 
Készletben tarthat6 titrálással ellenőrzött 50 %-os vizes oldata ís.. 

33. 

+ Aciphenochlnolinum 
( Acíphenochin.) 

Acifenochinolin 
a-Fenilcinchoninsav 2-Fenilchinolin-4-kar bonsav 

COOH 

ms = 249,26 

Fehér vagy sárgásfehér, finom kristályos por .. Szagtalan; íze kesernyés. 
Legalább 98,5 % acifenochinolint (C16H 110 2N) tartalmaz. 

Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ 1 70 st R-szesz, 1 70 sr éter, 
600 sr kloroform, 40 sr aceton olqja .. Alkálilúgokban és hígított erős savakban 
sóképződéssel bőségesen oldódik.. 

Kemhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0, 1 + 20) 
gyengén savanyú .. 

Olvadáspont .. 213°-218° .. 

Azonpssági vizsgálat 

a) 0,02 g készítményt 1 ml R-sósavban enyhe melegítéssel oldunk. A világos sárga 
oldatból 5-6 csepp R-brómos víztől citrnmsárga csapadék válik ki. 

b) 0,05 g készítményt porcelántálban 2 ml R-ammónia-oldatban oldunk, majd 
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a folyadékot vízfürdőn csaknem szárazra párologtatjuk. A maradék;ot 5 ml 
vízben oldva néhány csepp 2 %-os réz(II)szulfát-oldattal elegyí\jük. Zöld csa
padék keletkezik , 

c) 0,05 g készítményt 2 ml forró R-·szeszben oldunk, majd néhány csepp R-vas(III)„ 
klorid-oldatot elegyítünk hozzá .. A forró oldat felülről nézve vörösszínű„ (Különb„ 
ség a metilészterétőL) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Lúgban oldhatatlan és színező an)'agok. 0,25 g készítmény 2,5 ml R-nátronlúg és 
7,5 ml víz elegyében maradék nélkül, tisztán oldóc\jék„ Az Óldat nem lehet 
erősebb színű, mint az S 1 színmérték·oldat. · 

e) Savasság. 2 g porrádörzsölt készítményt 40 ml előzetesen kiforralt vízzel 1 percig" 
forralunk, majd a csapadékos folyadékot rázogatás közben lehűtjük és 6 CJJ1 
átmérőjű megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük„ A kristálytiszta szűredéket 
használjuk az f}, g) és h) alatti vizsgálatokhoz is .. 
A szűredék hidrogénkitevője az I 7'7.. lap 12) szeIÍnt meghatározva pH = 
4,0-nél nem lehet kisebb.. · 

f) Nehéz fémek (ólom, vas, dnk stb..)„ 10 ml e) szerinti szűredéket az I 96„ lap 2/a 
szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, 
ill. Fe vagy Zn„ 

g) Szulfát .. 10 ml e) szerinti szűredéket az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 100 'Y 80 4 „ 

h) Klorid .. 5 ml e) szerinti szűredéket az I 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk„ A vál
tozás megengedett mértéke gtammonként 100 'Y CL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási veszte.ség„ 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 

j) Izzítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk .. Az enyhén kj.izzított maradék legfeljebb 0,2 % lehet. 

k) Tartalmi meghatározás. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,25 g készítményt 50 ml 
semleges R-szeszben melegítéssel oldunk. Az oldatot, 5 csepp !-fenolftalein-· 
oldatot .használva jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 24,93 mg (lg ,39665) acifenochinolint (C16H 110 2N) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgála t 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás-
pon\ja azonos legyen„ 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve zárt szekrényben tar\juk. 
Acifenochinolint tartalmaz a «Tabletta phenamidi g 0,50». 
Másnév„ «Acidum phenylcinchoninicum» (Sz. VIIL), <<Atopham> (V. N.), 

«Cinchophem>, «Tophosam> (V. N„)„ 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adag a 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
S<,okásos napi adagja 

1 
4 

g 
g 

0,5 g 
1,5 g 

Megjegyzés .. Injekció készítésérez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható .. 
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34. 
+ + Adr(>-:.aÚnwn basicum 

(Adrenal.) 

Adrenalin 
l··a-(3,4-Dioxifenil)-fi-metilamino„etanol 

o:HCH, 
OH 

C,H130 3N ms = 183,2(} 

Emlősállatok mellékveséjéből kivont vagy mesterséges úton előállított fehér, 
esetleg szürkésfehér, szagtalan és íztelen mikrokristályos por. Fény hatására 
elváltozik.. Semleges vagy lúgos oldata levegőn megvörösödik, majd meg-· 
sötétedik.. 

Oldékonyság.. 3500 sr vízben oldódik.. R-szeszben, éterben, klorofor mban, 
acetonban, illó és zsíros o.lajokban gyakorlatilag oldhatatlan„ Hígított erős 
savak sóképzéssel oldják .. Alkálilúgokban is oldódik, alkálikar bonát-oldatokban 
és ammónia-oldatban azonban nem. 

Kémhatás„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
gyengén 1 úgos .. 

Olvadáspont. 216°--219° (gyorsan melegítve)„ 
Specifikus forgatóképe.sség. -50,0°-tól -53,5°-ig.. (A meghatározáshoz a b) 

szerinti oldatot használjuk) 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g készítményt 10 ml 0,01 n sósavban oldunk. 5 csepp oldat 1 ml vízzel és 
1-2 csepp R-vas(III)klorid-oldattal elegyítve megzöldül, majd néhány csepp 
5 %-os nátriumhidrogénkar bonát-oldat hozzáadására előbb kék, majd ibolya
piros·-szín-d lesz„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan <is színező anyagok 0, 1 mg pontossággal mért 0,80 g készítményt 6 ml 
n sósavban oldunk, majd az oldatot mérőlombikban vízzel 20 ml-re egészítjük 
ki, Az oldat legfeljebb gyengén opalizálhat és színe közvetlenül az elkészítés 
ut:in sei.n lehet erősebb, mint a B 7 színrriérték-oldat.. Ezt az oldatot használjuk_ 
a fo1•gatóképesség ineghatározására, majd az i) alatti vizsgálathoz, 

c) Adrenalon„ 0,05 g készítmény 0,3 ml R-ecetsavban kristálytisz_tán oldódjék 
d) Pirokatechin .. 0,01 g készítményt 4 ml R-acetonnal 2 percig rázogatunk, majd a 

keveréket kis papirosszűrőn szűrjük. A szűredék 1 csepp R-vas(III)klorid„ 
oldattól nem zöldülhet meg„ 

e) Idegen bá.?;.isok és.proteinek. 0,05 g készítmény 0,10 g R-oxálsav és 1,5 ml legtömé
nyebb szesz elegyében tisztán oldóc\jék. Az oldat 1 órán belül nem zavarosodhat 
meg. 

f) Alkaloidák .. 0,01 g készítményt 10 ml 0,01 n sósavban oldunk Az oldat néhány 
csepp R-Mayer-oldattól nem változhat. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) SzárítáJi ve.<zteség. 0,1 mg pontossággal mértk b .. 0,20 g készítményt az I 104„ 
lap 3) szeiint tömény kénsav felett állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség 
legfeljebb 1 % lehet. 

h) Izzítá<i maradék. 0,1 mg pontossággal· mért kb. 0,20 g l\,észítményt az I 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,2 % lehet. 

i) Tartalmi ellenőrzés. A b) szerinti oldat 1,25 ml-es tészletét mérőlombikban vízzel 
200 rnl-·re hígítjuk. Utóbbi oldat 1,00 ml-es részletét 100 ml-e_s mérőlombikban 
90 ml vízzel, 2 ml R-nátriumfüszfát-oldattal, majd összerázás közben 1 ml 
0,1 n jód-oldattal elegyítjük és 1 perc mulva 2 ml 0,1 n nátriumtioszulfát·· 
oldatot és annyi vizet adunk hozzá, hogy térfogata 100 ml legyen„ Az oldat 
azonnal az elkészítés után olyan színű legyen, mint az az oldat, melyet 100 ml 
vízből és egy csepp 0, 1 n káliumpermanganát-oldatból készítettünk. 

Tájékoztató gyor·svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt azonos olvadás
pontú készítményt a c) (adrenalon) szerint vizsgá\juk.. 

Eltartás.. Jólzáró, kis üvegdugós üvegekben levegőtől és fénytől védve, a 
méregszekrényben tartjuk 

Adtenalint tartalmaz. az «lnjectio adrenalini lrydrochlorici 0,1 %», «lnjectio procaini 
hydrochlorici 4 % cum adrenalino 0,005%», «lnjectio procaini hydrochlorici 2 % cum 
adrenalino 0,005%» és a «Solutio adrenalini hydrochlorici 0,1 %»„ 

Inkompatibilis lúgos és oxidáló anyagokkal.. 

Másnév .. «Suptarenin» (V .. N„), «Epinepluin» .. 

Adagolás „ Legnagyobb egyszer·i adagja s .. cut. 
i.. ven. 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

pro inhalat.. 
per os 

s. cut. 
i„ ven. 
pro inhalat. 
per os 

s. cut. 
L ven, 
pro inhala t.. 
per os 

s„ cut. 
i„ ven„ 
pro inhalat.. 
per os 

0,001 g 
0,0002 g 

l 0,002 g 

0,002 g 
0,0006 g 

0,005 g 

0,0003 -0,0005 g 

l 
0,00005-0,0001 g 

0,001 -0,002 g 

0,001 g 
0,0003 g 

0,005 g 

Megjegyzi<„ Injekció céljára csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményből 
az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően elkészített oldat tartható 
készletben .. 
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35. 
Aether 
( Aether) 

Éter 
C2H, . .O.C 2H 5 

C 4H 100 ms = 74,12 

Kristálytiszta, színtelen, könnyen mozgó illékony folyadék.. Már szobahőmér
sékleten is gyorsan elpájolog .. Gőze a levegőnél nehezebb .. Szaga jellegzetes. 
Íze édeskés, égető .. Igen gyúlékony. Gőze levegővel könnyen gyúlladó, robbanó
elegyet alkot„ 

Oldékonyság. 15 sr vízben oldódik.. R-szesszel, klornformmal, benzinnel, 
zsíros és illó olajokkal minden arányban elegyedik. 100 sr éterben 1,3 sr viz 
oldódik. · 

Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 99) semleges .. 
S!irűség.. o, 714-0, 715 .. 
Fvrráspont„ 34°-35°„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Az éter kristálytiszta és színtelen legyen .. 10 ml étert kb lOX 10 cm-es szűrő
papirosról szobahőmérsékleten kis részletekben elpárologtatunk„ A szűrőpapitos 
nem lehet az étertől eltérő szagú, 

b) Savasság, lúgo.ssdg .. 25 ml étert rázótölcsérben 2 percen át 25 ml frissen kiforralt 
és lehűtött vízzel hevesen rázunk„ Az elkülönülő vizes réteg .5 csepp I-fenol
vörös~oldattól sárgára festődjék, de 0,04 ml 0,01 n nátronlúgot cseppentve 
hozzá, színét vörösre változtassa„ 

e) Víz, etilalkohol. ÉteÍkémlőcsőben 5,0 ml étert 5,0 ml tömény R-kalciumklorid
oldattal 1 percen át hevesen rázunk. Az elkülönült éter térfogata legalább 4,9 ml 
legyen„ 

d) Aldehid, vinílalkohol, kivonat-a~yagok Üvegdugós mérőhengerben 10 ml étert 
1 ml R-Nessler-Winkler-oldattal 1 percen át rázogatunk. A keletkező zavaro
sodás színe legfejlebb sárgásbarna lehet. 

e) Pero.xid„ 10 ml-es üvegdugós mérőhenger be 1 ml frissen készült 10 %-os kálium
jodid-oldatot öntünk„ A mérőhengert színig töltjük éterrel, majd dugójával 
buborékmentesen elzárjuk„ 1 percnyi erős rázogatás után fehér alapon nézve 
az elkülönült folyadék-rétegek egyike sem lehet színes 

f) Szulfát,. 10 ml étert 10 ml vízzel egy percen át erősen rázunk és az elkülönített 
vizes részt az I 99„ lap 9/a szerint" - szulfátmérték-oldat nélkül - vizsgáljuk. 
A reakcióelegy nem Változhat. 

g) Idegen szerves anyagok. Előzetesen tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőbe 5 ml 
tömény R-kénsavat öntünk és a kémlőcsövet jeges vízbe állítjuk,. \Tékonyszárú 
pipettáüól a kénsavba igen óvatosan és lassan 5 ml étert juttatunk, miközben 
a pipetta vége a kémlőcső aljáig ér „ (Az étert csak igen lassan szab;;id a kén
savba bocsátani, mert különben a kénsavas elegy hirtelen felforr.) Az óvatosan 
összerázott elegy színe .5 perc mulva sem lehet erősebb, ~nt a Z i színmérték
oldat.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) SzáIUási maradék 50,0 g ( = kb. 70 ml) étert kis választó-lombikba öntünk és 
annyit desztillálunk le belőle, hogy a lombikban kb. 1 ml folyadék maradjon. 
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A maradék9t a desztillátum 5 ml-es részletével 0,1 mg pontossággal mért szárító
edénykébe öblítjük. A továbbiakban az I 104 .. lap 2) szerint járunk el A 105° 
·on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 0,002 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 

e) (víz, etilalkohol) és e) (peroxid) szerint vizsgá1juk.. 

Eltartds .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 
1 liternél nagyobb mennyiséget robbanásbiztos tartályban tárolunk. 

Éterrel Ms;;ül a «Collodium cum acido salicylic0», az «Extractum filicis maris 
subspis.sum», a «Solutio colophonii», a «Spiritus aethereurn és «Tinctura valerianae aetherea» .. 

Inkompatibilis oxidáló anyagokkal 

Másnév .. «Aether depuratus» (Ph HgIV..J, «Aether sulfuricus.» 
Adagolds„ S;;okásos egyszeri adag;a s .. cut. 0, 7 5 g 

Szokásos napi adagja s .. cut.. 0,75-1,5 g 
Megjegy;;és A meg nem felelő étert a következőkép javíthatjuk meg .. A tömény 

kalciumklorid-oldattal összerázott étert a folyadékrétegek elkülönülése után 
leöntjük, majd literenként mintegy 20 g durva porrátört káliumhidroxidot 
szórunk bele .. Az étert gyakori rázogatás közben egy napig állni hagyjuk, majd 
vízfürdőről ledesztillá1juk. 

Figyelmeztetés. A;; éter igen tűzveszélyes .. levegővel kevert gőze robbanóelegpt képez .. 

36. 

Aether aceticus 
( Aeth. aut.) 
. Etilacetát 

CH3 COOC2H5 

ms = 88,10 
Kristálytiszta, színtelen, könnyen mozgó folyadék. Szaga jellegzetes, kellemes, 

frissítő. fze égető, majd hűsítő .. Könnyen meggyullad és világító lánggal maradék nélkül elég. 

OldékonJ1sdg,. 1.5 sr vízben oldódik. R-szesszel, éterrel, kloroformmal, aceton-
nal, benzollal minden arányban elegyedik. 25 sr etilacetátban 1 sr víz oldódik., 

Kémhatás .. Frissen kiforralt. és lehűtött vízzel készült oldata (! + 19) semleges, 
Sűrűség. 0,895-0,900. 
Forrá>jJont,. 74°-77° .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Vízben oldhatatlan é.s 5!::,ínező anyagok„ Az etilacetát kristálytiszta és színtelen legyen„ 
Vízzel I + 1.5 arányban zavarosodás nélkül elegyedjék. 

b) Savasság. 1 ml etilacetátot 20 ml frissen kifonalt és lehűtött vízben oldunk Az 
oldat 2 csepp I-metilvörös-oldattal elegyítve egy percen belül nem pirosodhat meg .. 
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e) Víz, szesz„ .5,0 ml etilacetátot .5,0 ml tömény R-kalciumklorid-oldattal éterkémlő
cső.ben összerázunk, Elkülönülés után az etilacetát térfogata legalább 4,8 ml legyen . 

d) Amilacetát, idegen s·zerves- anJ1aiok . .5 ml t~ény R-kénsavra 3 n1l etilacet.·átot réte
gezünk A. két folyadék érintkező felüle~n 5 percen be,lü),. s~ínes eyűy)í n~:ny .. 
keletkezhet , ;z' Y1 ' d //.t.c o/ . .9cv t:':!?;;-

e) Magasabb homológok, ecetsav .. 1 ml etilacetátot 5 X 5 cm felületű szűrőpapirosról /{;-C. 
elpárologtatunk,. Sem párolgás közben, sem annak befejeztével az etilacetátétól 
eltérő szag nem lehet érezhető. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Szárítási maradék. mg pontossággal mért kb. 10 g etilacetátot az I. 105. lap 5/a 
szerint vizsgálunk„ A 105°·-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 0,01 % lehet., 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a) (vízben oldhatatllln és színező anyagok), b) (savasság) és e) (víz, szesz) szerint vizsgáljuk 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 
Mtisnév.. Ecetéter. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
S;;okásos napi adagja 

0,1--0,3 g 
0,3-1 g 

Megjegyzés .. Az alkoholtartalmú és savanyúvá vált etilacetátot úgy javítjuk 
meg, hogy a tömény kalciumklorid-oldattal összerázott készítményt a folyadékok 
elkülönülése után Jefej\jük és 100 grammonként 5 g nátriumhidrogénkarbonát 
félannyi vízzel készült pépjével rázogatjuk.. Az elkülönített etilácetátot víz
mentes R-nátriumszulfáttal szárítjuk és szűrjük; szükség esetén ledesztilláljuk 

Figyelme;;tetis„ Tűwes::;éfyes .! Levegővel kevert gő;ce robbanóelegyet képe;;: 

37. 

Í:f J'.,4-;Y'Í<f-Y ,:::;~ther ad narcosim 
_ ( Aether ad narc..) 

Altatáshoz való éter 
C2H 5 0.C2H 5 

m 74, 12 
Kristálytiszta, színtelen, könnyen mozgó illékony folyadék Már szoba

hőmérsékleten is gyorsiln elpárolog .. Gőze a· levegőnél nehezebb. Szaga jelleg
zetes .. Íze édeskés, égető. Igen gyúlékony.. Gőze levegővel könnyen gyulladó 
robbanóelegyet alkot. ' 

Oldékony.ság 15 sr vízben oldódik.. Szesszel, kloroformmal, benzinnel, zsíros 
és illó olajokkal minden arányban elegyedik. 100 sr éterben 1,3 sr víz oldódik. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 99) semleges .. 
Sűrűség. O, 714-0, 715 .. 
Forráspont. 34°--.35° .. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

A készítményt az éter ( aether) cikkelyben előirtakon kívül a következőképpen 
vizsgáljuk 
k) Acetaldehid, pero.xid,. 25 ml-es rázótölcsérben 10 ml készítményt 10 ml kénessavas-· 

fukszin-oldattal, melyben előzőleg ü,O 1 g pirogallolt oldottunk, egy percen át 
állandóan, majd 15 percen át többször összerázunk .. Az elkülönített vizes réteg 
színe nem lehet erősebb, n1int az az oldat, melyet O,l ml 0,1 n káliumperman
ganát-oldatból és 50 ml vízből készítettünk 

Eltartás, Eredeti csomagolású, barnaszinű üvegekl:en, fénytc51 védve, hűvös 
helyen tartjuk, Az éternek az üveg parafadugójával vagy annak belső burko
latával érintkeznie nem szabad, ezért az üvegeket álló helyzetben tárn\juk, 

Altatáshoz való éterrel készül az «lnjectio eamphorae aetherea 20%», 
Másnév .. «Aether pro narcosi» (Sz, VIIL), 

Adagolás, Szoká.sos egyszeri adagja s, cut, 
Szokásos napi adag ja s„ -cut. 

0,75 g 
1,5 g 

megfelelő lezárt, eredeti Megjegyzés. Csak a követelményeknek mindenben 
csomagolású készítmény adható ki,, 

Figyelmeztetés.. Az éter igen tűzve.szé/yes. Levegővel kevert gőze robbanóelegyet képez„ 

38. 
Aether chloratus 

( Aeth. chlor,) 
Etilklorid 

C 2H 5Cl ms = 64,52 

Könnyen mozgó, kristálytiszta, színtelen folyadék. $zaga jellegzetes. Íze 
csípősen édes,, Erős lehülés közben már szobahőmérsékleten gyorsan elpárolog. 
Az etilklorid gyúlékony,, Zöld szegéllyel világító lánggal ég. 99-100% 
C 2H 5Cl-t tartalmaz. 

Oldékonyság,, 200 sr vízben oldódik. Abszolút alkohollal, éterrel, kloroformmal 
minden arányban elegyedik. 
- Kemhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült telített oldata semleges. 

Forráspont 12°-13°, A forráspontot az I 72,, lap 7/b szerint határozzuk meg„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Sz;ervesen kötött klór. 5 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldatot 1 ml etil-· 
kloriddal vízfürdőn 3 percig melegítünk. A lehűlt folyadékot 5 ml vízzel elegyít
jük, R-salétromsavval megsavanyítjuk, majd 4-5 csepp R-ezüstnitrát-oldatot 
cseppentünk hozzá .. Fehér csapadék keletkezik, mely R·-arnmónia-oldat feles-· 
!egében oldódik,, 

Minőségi kvalitatíV vizsgálat 

b) Az etilklorid kristálytiszta és színtelen legyen. Szűrőpapirosról elpárologtatva a 
szűrőpapiros nem lehet az etilkloridétól eltérő szagú. 
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c) Savas.>ág,. 25 ml etilkloridot 50 ml jéggel lehűtött vízzel rázogatunk A keverékből 
szobahőmérsékleten az etilkloridot elpárologtatjuk és a visszamaradó vizes 
oldatot használjuk a d), ej, f) és g) alatti vizsgálatokhoz,, 
10 ml oldat 0,50 ml 0,01 n nátronlúggal és 2 csepp !-fenolftalein-oldattal 
elegyítve, pirosra színeződjék. 

d) Nehézfémek (ólom, vas, únk stb ). 10 ml e) szerinti oldatot az I 96 .. lao 2/a szerint 
vizsgálunk .. A változás megengedett mértéke grammonként 2 'Y Pb. 

e) &;u{fát. 10 ml e) szerinti oldatot az I. 99,, lap 9ía szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 10 'Y SO,, 

f) Klorid., 10 ml e) szerinti oldatot az I. 100,, lap 10/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 5 'Y CL 

g) Alkohol.. 10 ml e) szerinti oldathoz 2 csepp R-káliumbikromát-oldatot, majd 
részletenként 5 thl tömény R-kénsavat elegyítünk. Az elegy színe nem változhat 
zöldre,, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Szárítási maradék. 0,1 mg pontossággal megmért kis porceláncsészébe 10 ml 
etilkloridot öntünk és azt szobahőmérsékleten elpárologta\juk. Sem párolgás 
közben, sem azután nem lehet az etilkloridétól eltérő szagú (alkoholhomo
lógok, más halogén származékok). A kénsavas exszikkátorban állandó súlyig 
szárított maradék legfeljebb 0,01 % lehet, 

i) Tartalmi meghatározás (klór),, 0,1 mg pontosságg'!l mért kb.. 0,07 g (= kb. 
0,08 ml) készítményt az L 119, lap 15/a szerint vizsgálunk. A melegítés 
időtartama 1 óra. · 
1 ml O,I n ezüsnitrát-oldat 6,452 mg (lg ,80967) etilkloridot (C2H 5 Cl) jelez„ 

Eltartás. Leforrasztott vagy zárószeleppel ellátott ampullákban eredeti csoma
golásban kerül forgalomba,. Fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 

Másnév„ <<Aethylium chloratum» (Sz,, VIIL), «Chloraethyi» (V. N.),, 

39. 
Aether petrolei 

( Aether petrol.) 
Petroléter 

Nyers petróleumból desztillálással elválasztott tisztított telített szénhidro-
géne~, főleg pe:it~n ( C5H12) és hexán ( C6H 14) eiegye, ' 

Szmtel.en, knstalyt1szta, nem fluoreszkáló, könnyen mozgó és szobahőmér
sékleten rn gyorsan párnlgó folyadék, Szaga és íze jellegzetes,. Igen gyúlékony. 
Gőze levegővel robbanóelegyet képez,. 

Oldékonyság,, Vízben gyakorlatilag oldhatatlan, R-szeszben oldódik. Abszolút 
alkohollal, é.terre}, klorof.ormmal, ac~t?nnal, ~en~o!lal,,jlló-<:>lajokkal, folyékony 
parafinnal es zsuos olajokkal (a ucmusolaJ kivetelevel) minden arányban 
elegyedik, 

Kemhatás,, Frissen kiforrnlt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( 1 + 19) 
semleges. 

Forrá<pont 35 ° -80°,, A készítmény egész mennyisége 
- legalább 90 v/v %-a 70° alatt - desztillá\jon át.. 

Sűrűség,. 0,635-0,665,, 

35°-80° között, 
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Azonossági vizsgálat 

.a) ml készítményt 1 ml R-anilinnal rázogatunk A két fol~adék nem elegyedik, 
b) 5 ml készítmény 15 ml R-szesszel kristálytisztán elegyedik, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

-e) Oldhatatlan és színező anyagok, A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és szín-
telen legyen, A készítmény nem fluoreszkálhat (petróleum~, . 

d) Sava55dg. 10 ml készítményt rázótölcsérhen 10 ml vízzel razogatunk A vizes 
iázadék 5 csepp I-fenolvörös-oldattól sá1gára festődjék, 0,03 ml 0,01 n nátron-
lúgtól azonban színét pi~osra változtassa. , , , , 

e) Nehezen illó és idegen szagu anyagok 5 ml kesz1tmenyt reszletekben kb, 10 ,x ~.o 
cm-es szűrőpapirosra öntünk„ A készítmény zsíros fűlt hátrah:igy-ása nelkul 
teljesen párologjon el Sem az elpárolgó folyadék, sem a szűröpap1ros nem lehet 
a petroléterétől eltérő s~agú. , , , .. , 

f) Kenv~gyületek és redukáló anyagok 1? ml keszltmenyt 3 ml„ le~omenyebb R-sz~sz, 
o,5 ml tömény ammónia-oldat es 3-4 csepp O, 1 ~ ezustn1trá~-ol?at el~gye~el 
összerázunk, majd a folyadékot kb. 80°-os vízfürdoben ~y~o~1 r~z.?gatas ko~
ben 2 percig melegítjük A folyadék nem barnulhat meg es sotetszmu csapadek 
nem válhat le belőle, „ 

g) Idegen .szerves ani•agok (ben;:;ol stb.). 3 ml készítményt rázótölcsérben 2 ml :.o:nén;, 
R-kénsav és 3 ml tömény R-salétromsav elegyével rázogatunk Az elkulonulo 
petr oléter nem színeződhet és nem lehet nitrobenzol-sz'.'lgú„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

_h) S7árílási maradék, 50 ml készítményt az I 104, lap 2) szerint vizsgálunk„ .A. 10.5°-on 
;zárított maradék legfeljebb O, 002 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan m~gfele!őne~ .ítélt ,kés~ít,;n~nyt az e) 
(nehezen illó és idegen szagú anyagok) szermt vizsga\1uk es suruseget ellen
őrizzük„ 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, 1 l!temél nagyobb mennyiséget robba
násmentes tartályban, hűvös helyen tar\juk. 

M~gjegyzés Tíi;:,veszéfyes l 
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40. 
+ Aethylmorphinum hydrochloricum 

( Aethylmorph.. hydrochlor.) 
Sósavas etilmorfin Etilmorfiniumklorid 

C19H 230,NHC1,2H 20 ms = 385,88 

Morfinból mesterségesen előállított alkaloida sósavas sója„ Fehér, könnyű, 
mikrokristályos por" Szagtalan,, Íze keserű,, 79, 9-81,5 % etilmorfin-bázist 
(C19H 23Ü 3N), illetőleg 98,4-100,3 % kristályos sósavas etilmorfint 
(C1,H 230 3N,.HC1,2H 20) tartalmaz„ 

Oldéko11)'sdg,. 10 SI vízben, 20 SI R-szeszben, 200 sr kloioformban oldódik, 
Éterben gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kemhatás,, Fri8'en kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 49) gyengén 
savanyú„ 

Ohadáspont. l l 9°·-123°,, (A ktirtá!J víztartalmú alkaloida·· só olvadásponija l) 
Speiifiku,s forr,atók,pe,sség. ·-92,5°-tól '-97,5° .. ig. 

Azonossági vizsgálat 

a) Etilmoi:Jin 0,01 g készítményt 5 ml tömény R"kénsavval és 1 csepp R-vas(III)
klorid-Oldattal enyhén melegítünk. Az oldat ibolyakék színű lesz„ E szín néhány 
csepp R-salétromsavtól vérpirosra változik„ 

b) 0,1 g készítményt 5 ml vízben oldunk. Az oldatból 5 csepp R-nátronlúgtól erős 
rázáskor lassan kristályos eti]mo1finból álló csapadék válik ki. A vízzel kimosott 
és tömény kénsav felett szá1íiott kristályok olvadáspontja 87°·- 91°„ 

e) Klorid. 0,01 g késZítrnényt 5 ml, kevés R-salétromsavval sav~nyított vízben oldunk„ 
Nlhány csepp R-ezüstnitrát-ol,dattó1 fehér túrós csapadék válik le„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és szine;:ő an,ragok. 0,2 g készítmény 20 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot hasznáUuk az e) és f) alatti vizsgálatokhoz. 

e) Savasság. A d) szerinti oldat hidrogénkitev~je az J 77. lap 12) szerint meg
határozva nem lehet kisebb mint pH = 4, 7. 

5 Gyógyszer könyv 11 {33) 
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f) Szulfát. 10 ml d} szerinti oldatot az I 99 .. lap 9ía szerint __,... sztilfátmérték-oldat 
nélkül -· vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat„ 

g) Idegen alkaloidák, illetőleg amorf moiftn származékok„ A b} szerinti vizsgálatnál az 
etilmorfin-bázis kiválása után a folyadék tiszta legyen: 

h) Moijin. 0,10 g készítmény 5 ml 0,1 n káliumhidrogér\jodát-oldatban színtelenül 
oldódjék. 

i) Idegen rzervn a~yagok.. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,20 g készít
ményt .5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat közvetlen az elkészítés után 
Iegfe+jebb halvány rózsaszínű lehet és 5 perc mulva sem lehet erősebb színlí, 
mint az S 3 színmérték-oldat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárítási ve.sztes~s;. 0, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,20 g készítményt az I 104„ lap 
3) szerint 10.5°;.on ál.landó sV.lyig szárítunk. A súlyveszteség 8,0-9,5 ~{, lehet.. 

k) Izzítási nzaradék„ 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,50 g készítményt az I 104„ lap 
4) szerint elhamvasztunk. i\z enyhén kii~zított maradék legfeljebb -0,I o/o lehet.. 

1) Tartalmi meghatározá> 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,04 g készítményt az I 123 .. 
lap I 7/a-a szerint .vizsgálunk. 
1 ml 0,02 n kénsav 6,268 mg (lg ,79710) vízmentes etilmorfin··bázist (C19H 230 3N) 
illetőleg 7,718 mg (lg ,88748) kristályos sósavas etilmorfint· (C19H 230 3N HCI, 
2H ,0) jelez .. 

Tájékoz.tató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
h) (morfin) és i) (idegen szerves anyagok) szerint vizsgáljuk 0,1 g készítmény 
4 ml vízben tisztán és színtelenül oldódjék.. 

A készítményt kodein-sótól a b) szerinti vizsgálattal különböztetjük meg .. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve zárt szekrényben tartjuk, 
iJásnév .. «Dioninum» (Sz .. VIIL) .. 

Adagolá>. Legnagyobb egyszer! adagja 0,05 g 
Leg.iiagyobb napi adagja O,J 5 g 

Szoká>os egyszeri adagja 0,02-0,05 g 
Szoká>o.s napi adagja 0,06-0, 15 g 

Megjegyzés.. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható.. 

41. 

Albumen tannicum 
( Alb. tann) 

Csersavas fehérje 

Szürkésbarna-színű, nem tapadó finom por .. Szagtalan és íztelen. A 105°-on 
szárított .készítmény 7,5-8, 0 % N-t tattalmaz .. 

Oldékol!J!>ág. Vízben, R-szeszben csaknem oldhatatlan, R-nátronlúgban 
oldódik.. 

Kémhátás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + l~) 
gyengén savanyú .. 
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Azonossági vizsgálat 

a) ]Jroteiiz. 0,05 g készítmény- izzítólemezen hevítve meggyullad és égő szőrre emlékez„, 
tető szagot ár·aszt. 

b) Csersav„ 0,05 g készít~ényt .5 ml vízzel 1 percig fOrralunk, majd a lehUtött keve
réket papirosszűrőn szűrjük.. A szűredék 3-4 csepp R-vas(III)klorid-oldattól 
kékesfekete lesz. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárítá5i ve.t<:,teség. 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,20 g készítményt az I 104„ lap 
3) szer int 10 5° -on állandó súlyig sz~rítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 1 O % 
lehet. 

d) hzítá>i maradék.. 0,1 mg p~ntossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I 104 .. lap 
4-) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 1 % lehet. 

e) Pep5zine~ emésztési vizsgálat,. cg pontossággal mért kb„ 1,0 g készítményt 100 ml-es 
lombikban 45 ml 50°-os vízzel és 2 ml hígított sósavval összerázunk, majd 5 ml 
langyos vízzel eldörzsölt 0,10 g pepszint ?-dunk a keverékhez„ A rea~ciókeveréket 
Yt, óránként felrázva 3 órán át 39°-41° hőmérsékleten tartjuk„ Az oldhatatlan 
maradékot előzetesen 100°-on kiszárított és üvegdugós mérőedénykében O, 1 mg 
pontossággal megmért 11 cm átmérőjű papirosszűrőn leszűrjük„ 30 ml vízzel 
mossuk és szűrőpapirossal együtt 100°-on állandó súlyig szárí~juk„ A maradék 
súlya legalább O, 70 g legyen. 

f) Tartalmi meghatározás (nitrogén). 0, 1 mg pontossággal mért 0,02 g 10.5°-on szárított 
készítményt az I 118. lap 14/a szerint vizsgálunk, 
1 ml 0,02 n kénsav 0,28016 mg (lg ,44741) N-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény szag-
talan, íztelen legyen és oldódjék R-nátronlúgban. 

Eltartá>. Jólzáró üvegdugós üvegben taitjuk.. Fémedényekben nem tartható. 
Inkompatibilis lúgokkal, oxidáló anyagokkal, vassókkaL 
Másnév.. «Tanninum albuminatum keratinatum» (Ph. Hg. IV.), «Tannal

binum» (Sz .. VIIL) .. 
Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja o;5-2 g 

Szokása> napi adag;a 3-6 g 

42. 
Alcohol absolutus 

( Alc .. abs.) 
Abszolut alkohol Vízmentes alkohol 

Etilalkohol Etanol 
CH3 CH2.0H 

C,H,O ms = 46,07 
Kristálytiszta, színtelen folyadék .. Kissé nedvszívó. Szaga jellemző, íze saját

ságosan égető. Igen gyúlékony. Meggyújtva alig világító kékes lánggal elég .. 
99,2-99,8 g/g %, illetőleg 99;5-99,9 v/v % etilalkoholt (C2H 30H) tartalmaz .. 

.5* 

Oldékony>ág. Vízzel, éterrel, kloroformmal minden arányban elegyítl:ető, 
Kemhatá.s. Frissen kiforr alt és lehűtött vízzel készült elegye ( 1 + 9) semleges .. 
Sűrűség .. 0, 790-0, 792. 
Forrárpont:. 78°-79° .. 
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Azonossági vizsgálat 

a) 5 csepp vízmentes alkohol, 5 csepp R-·ecetsav, 1 ml víz és 1 ml tömény R-kénsav 
elegyét felforraljuk, etilacetát szag érezhető, 

Minőségi kvalitatív viz~gálat 

b )--1) A vízmrntes alkoholt a <Ópiritus concentratissimus» cikkely II 476„ lap b )--1) 
pontjai szerint vizsgáljuk. 

m) Víz,. 2 ml készítményt 0, 10 g víz.mentes R-rézszulfittal rázogatunk, A rézszulfit 
még iialványkékre sem színeződhet. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Szárífá<i maradék. 50 g (kb. 63 ml) készítményt az «Aether» cikkely (II 59, lap) 
j) pontja szerint vizsgálunk.. A maradék legfeljebb 0,002 % lehet. 

o) Tartalmi tne/!,_határo::,á.s.. Az etilalkohol-tartalom ellenőrzéséi:e a készítmény sűrű
ségét az l. 6 7. lap 5) szerint' meghatározzuk, . . !\. sűr.űségnek megfelelő etil
alkohol-tartalmat a XIL táblázatból (I 392. lap) keressük ki. 

Táj<koztató gyorsvizsgálat . 
A makroszkóposan megfelelőrek ítélt azonos sűrűségű készítményt a b} 

(oldhatatlan és színező anyagok), l) (idegen szerves anyagok) és m) (víz) 
szerint .\~zsgáljuk.. Ismeretlen eredetű készítményt a kJ (metilalkohol) szerint 
is vizsgál unk„ 

E!tartá<. Jólzáró edényben, hűvös helyen tartjuk. 
Megje,gyzé< Tűzve.sdlye.> l 

43. 
Alcohol cetylicus 

(Alc .. ceryl..) 
Cetilalkohol 

CH3(CH 2) 14 CH 20H 
C16H 340 ms = 242,43 

Fehér vrgy sárgásfehér, zsíros tapintású, csillogó kristályos tömeg vagy 
színtelen, csili< gó lemezkék. Szaga és íze jellegzetes, enyhe. Cetilalkohol 
[CH

3
(CH 2)„ CH 20H] mellett kevés stearilalkoholt [CH3(CH2)rn- CH20H]is tar

talmaz„ Melegítve tiszta színtelen vagy alig sárgás folyadékká olvad. 
Oldéko'!) >ág .. Vízben oldhatatlan. IO sr R-szeszben, 3 sr éterben, 3 sr kloro

form ban oldódik. 
Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (! + 19) 

semleges. 
Olvadá>,hont. 45°- 51°, 
Forráspont. 300° felett, 

Mi.nőségi kvalitatív vizsgálat] 

a) Parafin, cetáceum, 0,5 g készít1nény 10 ml fenolftaleinre semlegesített R~szeszben 
melegítve maradék nélkül, tisztán és csaknem színtelenül oldódjék ·Az oldat 
kihU.lés után 1 órán belül nem z~varosodhat meg. 
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b) Savartág, lúgosság„ Az a) szerinti leh(ltött oldat 2 csepp I-fenolftalein-oldattól, 
nem színezödhet rózsaszínűre, 3 csepp 0, 1 n nátronlúg hozzáadására azonban 
pirosodjék meg. . 

c) Víz, idegen alkoholok„ A készítmény forráspontját az I 71. lap 7/a szerint ellen-· 
őrizzük. A forrás nem kezdődhet alac~onyabban 300°-nál_ és ezt megelőzőleg 
víz legfeljelJb csak nyomokban desztillálhat át.. 

d) Sav.<zám. mg pontossággal mért kb. 3 g készítményt az I 153. lap 1) szerint vizs-· 
gálunk„ A savszám legfeljebb 1 lehet. 

e) S;cappamzám .. mg pontossággal mért kb 2 g készítményt az I 154 lap 2) szerint 
vizsgálunk.. A szappanszám legfeljebb 1,5 lehet„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Érztmzám acetilálás után 3 g készítményt az I 162. lap 14) szerint acetilálunk, 
majd a mg pontossággal mért kb 2 g acetilált terméket az I 154 .. lap 2) szerint 
vizsgáljuk„ Az aCetilálás utáni észterszám 210-235 legyen„ 

g) Jódbrómrzám mg pontossággal mért kb 2 g készítményt az I 154. lap 3) szerint vizs-· 
gálunk.. A jódbrómszám legfeljebb 4 lehet„ 

h) ]zzítá'i maradék.. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az I 104 lap 
4) szerint e1hamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfe~jebb 0, l % lehet„ 

i) Ví.tfelvevőképeHég. 0,30 g készítményt 10 g sárga vazelinnel keverőcsészében enyhe 
melegen össZeolvasztunk, majd a félig kihűlt elegyhez részletekben 5 ml langyos 
vizet öntünk és azt kihűlésig keverjük, Sárgásfehé11 egynemű lágy kenőcs 
keletkezlk, melyben vízcseppecskék szabad szemmel 2 ó1án belül nem lehet
nek láthatók.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonos olvadáspontú makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 

a) (parafin, cetáceum) és i) (vízfelvevőképesség) szerint ~zsgáljnk.. 
Eltartá>. Jólzáró edényben tartjuk.. 
Cetilalkohollal M>zül az «Vngucntum ophthalmicum simplex anh;dricum». 

44. 
© Alcohol trichlorisobutylicus 

_ . ( Alc.. trichlorísoburyl.) 
v(V )({ ~·, ~/!I//J;f;/ Triklórizobutilalkohol 

Triklór-ter cier butilalkohol 
1, l-Dimetil-2,2,2-triklór-etanol 

c,H,OCl3, )fH.o ms = 186,48 

Színtelen kr)stályok, vagy fehér kristályos por .. Szaga sajátos, kámforra 
emlékeztető. lze jellegzetecen gyengén csípős, keserű„ Könnyen szublimál„ 
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5z,9-'...'.56,9 % szervesen kötött klórt, illetve 94,5-101,5 % triklórizobutil" 
alkoholt (C 4H,OC13, Y,,H 20) tartalmaz. · 

Oldékonyság. 130 sr vízben, 2 sr R-szeszben, 2 sr R-éterben, 3 sr kloroformban 
oldható. Glicerinben, illó- és zsíros olajokban; benzinben, vazelinben és folyékony 
par afin ban mérsékelten/oldódik, 

Kémhatár Az elporított készítmény frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült 
rázadéka ( 1 + 190 semleges„ 

Olvadáspont. A kristályvíztartalmú készítmény olvadáspontja 76°--79° .. 
A kénsav fölött szárított készítmény 96° fölött olvad. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g· készítmény 2 ml vízzel és 2 ml R-nátronlúggal melegítve meggyújtható 
gázt fejleszt. A kb..50°-rn lehűtött oldathoz néhány csepp 0,1 n jód-oldatot 
elegyítünk„ Jodoform-szag érezhető és apró sárga kristályok válnak ki ( jodoform). 

b) 0,01 g készítményt 1 ml Rcszeszben oldunk, majd az old,athoz 5 ml R-ammonia
oldatot, 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot és 2-3 csepp R-nátronlúgot elegyítünk. 
Az elegy előbb megbarnul, később csapadék válik le belőle (szín-ezüst) .. A for
rásig melegített reakcióelegyet -lehűtjük, megszűrjük és a tiszta szű1~déket R
salétromsavval ·rnegsavanyí~juk„ Túrós, fehér csapadék keletkezik (ezüstklorid), 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

.e) Sze.szben oldhatatlan é.s .színezó anyagok.: 0,5 g készítmény 10 ml R-szeszben maradék 
nélkül és tisztán oldóqjék„ Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a Z 2 szín-· 
mérték-oldat. 

d) Savasság .. 2 g elporított készítményt 40 ml frissen kifonalt és lehűtött vízzel 1 
percig erősen rázunk, majd a csapadékos folyadékot előre megnedvesített papiros
szű'rőn megszűrjük„ Ezt a szűredéket használjuk az e), f) és g) alatti vizsgála·· 
tokhoz is. 
10 ml szűredék 5 csepp I-b1ómtimolkék-oldattól sá1gára vagy legfeljebb zöldre 
színeződhet .. Az oldat színe 0,20 ml 0,01 n nátronlúgtól kékre változzék„ 

e) Nehéz fémek (ólom, vas, dnk stb.). 2 ml d) szeiinti szűredéket az I 96 .. lap 2/a 
szerint ·- mér tékoldat nélkül - vizsgálunk„ A készítmény nehéz fémet r1em 
tartalmazhat. 

f) Szulfát 10 ml d) szerinti szííredéket az I 99 lap 9/a szeiint - szulfátmérték„ 
oldat nélkül -„ vizsgálunk„ A készítmény szulfátot nem tartalmazhat„ 

g) Klorid., 5 ml d) sze1inti szűredéket az I 100 .. lap 10/a szeiint vizsgálunk. A váko·
zás megengedett mértéke grammonként 100 y CL 

h) Idegen <zerves anyagok Tömény kénsavval előzetesen kiöblített kémlőcsőben 5 ml 
töinény ~-kénsavba 0,2 g porított készítményt szórunk és enyhe rázogatás:sal 
oldunk. Az oldódás után közvetlenül az oldat színtelen legyen„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Jzdtdú maradék. Az 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104. lap 
4) szeiint előbb enyhén melegítjük.. Az enyhén kiizzított maradék legfejlebb 
0, I % lehet 

j) Tartalmi meghatámzás (klór).. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,6 g készítményt 
·mérőlombikban, normál propilalkoholban 50 ml-re oldunk. Az oldat 5,00 ml-es 
részletét az L 119„ lap 15/a szerint vizsgáljuk.. Az elszappanosítás ideje .4 óra .. 
1 ml O, 1 n ezüstnitrát-oldat 3, 546 mg (lg ,54970) Cl-t, illetve 6,216 mg (lg ,'793.50) 
t1iklórizobutilalkoholt (C4H.,0Cl„ %H20) jelez„ 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált, makroszkóposan megfelelőnek ítélt és azonos olvadás
pontú készítményt a e) (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró ü\egeen, fénytől véd,;e, hűvös helyen zárt szekrényben 
tartjuk„ Triklórizobutilalkoholt tartalmaz az «lnjeltio adrenalíni hydrochlorici 
0,10%» .. 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal.. 
Másnév„ «Chloretom1m» (Sz .. VIIL), «Acetonchloroform», «Chlor butanol» 

Adagolás„ Legnagyobb egyszeri adagja 0,5 g 
Legnagyobb napi adagja 1,5 g 

Szokásos egyszeri adagja 0,3 g 
Szokáws nap;. adagja 0,6 g 

45. 
~ Allylbarbituralum 

( Alfylbarbitural.) 

Allilbar biturál 
5,5-Diallilbar bitursav 

ms = 208,21 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por.. Szagtalan, íze keserű .. Legalább 
98% allilbaibiturált (C10H120 3N 2) tartalmaz .. 

Oldékonyság. 800 sr víz, .50 SI forró víz, 11 SIR-szesz, 21 sr éter, 100 sr kloro
form oldja. Lúgokban sóképződéssel oldódik. 

Kémhatás„ Fris•en kiforralt vízzel készült oldatát (0, l + "20) rázogatás közben 
lehűtjük és papirosszűrőn megszűrjük„ A szűredék gyengén savanyú„ 

Olvadáspont. 172°-175°„ 
Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt porceláncsészében 0,1 g szilárd R-nátriumhidröxiddal és 
I csepp vízzel eldörzsölünk„ Az óvatosan hevített keverékből ammónia fejlődik, 
mely a föléje tartott megnedvesített piros lakmuszpapirost megkékíti.. 

b) 0,01 g készítményt 10 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk és az oldathoz 5 csepp 
R-kénsavas-higany( II)szulfát-oldatot elegyítünk„ Fehér csapadék keletkezik, 
amely R-ammónia-oldatban oldódik. · 

c) 0, 1 g készítményt 5 ml víz, 1 csepp O,I n nátronlúg és 2 csepp I-fenolffalein
oldat elegyével rázogatunk„ A piros színű oldat elszíntelenedik .. 

d) 0, 1 g készítményt tömény kénsavval előzetesen kiöblített kémlőcsőben 1 ml 
tömény R-kénsavban oldunk.. Az eleinte színtelen oldat állás közben megsárgul, 
később sötétvörös lesz„ 

e) 0,01 g készítményt 5 ml R-nátrnnlúgban oldunk Az oldat egy csepp 0,1 n kálium
permanganát-oldattól megzöldül.. 
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Mini>ségi kvalitatív vizsgálat 

f)' Oldhatatlan éJ <;;lne;;ő anyagok (diallilaceti/karbamid)„ 0,5 g készítmény 6 ml víz és 
4 ml R-nát1iumkarbonát-oldat elegyében enyhén melegítve maradék nélkül 
Oldódjék. Az oI9at lehűtve is tiszta maradjon, színe pedig nem lehet erősebb, 
mint a P 1 színmér ték-·oldat. 

g) Nehé;; fémek (ólom, va<, dnk .stb.)„ 1,5 g készítményt 30 ml vízben melegítéssel 
oldunk. Az oldatot erős rázogatás közben lehűtjük; majd kis papirosszűrőn 
megszűrjük Ezt a szűredéket használjuk a h) és i) alatti vizsgálatokhoz is, 
10 ml szűredéket az I 96 .. lap 2/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 y Pb, ill. Fe vagy Zn. 

h) S;;ulfát,, 10 ml g) szerinti szűredéket az I 99., lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y so„. 

i) Klorid, 5 mlg) szerinti szűredéket az I 100,, lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y CL 

j) idegen szerves anyagok„ A d) szerinti vizsgálatnál az oldat elkészítésekor színtelen 
legyen,. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Semleger <Ú bá;;isos szerves anyagok. 1 g kész!tmónyt a «Barbituralum» cikkely m) 
pontja szerint (II 115, lap) vizsgálunk. A maradék legfeijebb 0,2 % lehet,, 

1) Szárítási ve.szte.s~g. O,I mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítm~nyt az I 104. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet„ 

m) ]z;;ítási maradék. O,l mg pontossággal mért kb.. 0,5 g készítményt az I 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet„ 

n) Tartalmi meghatározd< (diallilbarbitursav),, 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,06 g 
készítményt 200 ml-es brónozó-lombikban 3 ml R-·nátronlúgban oldunk és 
20,00 ml 0,1 n káliumbromát-oldatot alkalmazva, az I 131 lap 19) szerint 
vizsgálunk„ A brómozási idő 30 perc„ 
1 ml 0, 1 n káliumbromát-oldat 52,05 mg (lg, 71644) allilbarbiturált (C10H 12 0 3N 2) 

jelez„ 

Tájékoztató gyor·svizsgálat 

Az azonosnak talált és mikroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás
pontja azonos leg} e'n„ 

EltarfáL Jólzáró üvegben, fenytől védve zárt szekrényben tartjuk. 
Másnév .. «Acidum diallylbarbitmicüm» (Sz .. VIIL), «Dia!» (V.N . .), Diallil-

malonilkar bamid„ · 
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Adagolás.. Legnagyobb egyszer·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szakásos napi adagja 

0,2 g 
0,4 g 

0,05-0,l g 
0,1 -0,2 g 

46. 
Alumen 
( Alumen) 

Kristályos káliumalumíniumszulfát 
KAI(S04) 2,12H20 

Timsó 
ms = 474,39 

Színtelen, áttetsző kristályok, vagy ,fehér kristályos por. Szagtalan„ Íze 
savanyú, összehúzó„ Melegítve megolvad, majd 200° körül kristályvízét eheszítve 
szilárd vízmentes sóvá alakul. 97,5~·100,l % KAI(S04) 2,12H20-t tartalmaz„ 

Oldékonyság„ 9 sr vízben, 0,3 s.r forró vízben, 2,5 sr glicerinben oldódik. 
R-szeizben gyakorlatilag oldhatatlan„ 

Kémhatás. Vizes oldata ( l + 9) savanyú.. 

Azonossági vizsgálat 

a) Alumínium, 0,05 g sót 3 ml vízben oldunk s az oldathoz R-·nátronlúgot csepeg
tetünk .. A kezdetben leváló kocsonyás csapadék a kém3zer.· feleslegében tisztán 
oldódik, de 2 ml R-ammóniumklorid-oldat ·hozzáadására melegítéskor újból 
leválik. 

b) Kalium. O, 1 g sót 2 ml vízben oldunk, az oldathoz 2 ml R-nátriumkarbonát-· 
oldatot elegyítünk, majd a csapadékos folyadékot kis papirosszűrőn megszűrjük. 
A szűredék 3 ml„ét feleslegben vett (kb., 0,3 g) finoman porított kristályos borkő
savval rázogatjuk Fehér, kristályos csapadék keletkezik 

c) S;;nlfdt, Az a) szerinti csapadékos folyadékot R-sósavval megsavanyí\juk és 1 ml 
R-báriumklorid-oldattal elegyí\jlik, Fehér csapadék keletkezik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan h rzínező anyagok.. 2 g só 40 ml vízben maradék nélkül, színtelenül, 
legfeljebb gyengén opalizálva oldódjék. A papiroson kristálytisztára szűrt oldatot 
az e), f), h), i) és k) alatti vizsgálatokhoz használjuk. 

e) Savasság, bá;:,i5o.5 5Ó, A d) szerinti oldat hidrogénkitevqje az I 77„ lap 12) szerint 
meghatározva pH = 3,0-3,5 legyen. 

f) .Nehézfémek (ólom, réz, va5, cink rtb„)„ 1 ml d) szerinti oldatot 1 ml R-nátronlúggal, 
10 ml vízzel és l ml R-kénhidrogénes vízzel (I-2 csepp R-nátriurnszulfid
oldattal) elegyítünk, A reakcióelegy nem változhat 

g) Arzén, 1 g sót az I 97. lap 3/a szerint ,_, arzénmérték-oldat nélkül~ vizsgálunk 
A só arzént nem tartalmazhat.. ·· 

h) Va<. 1 ml d) szerinti oldatot az L 97. lap 4/a szérint vizsgálunk, A változás meg
engedett mértéke grammoz1ként 200 'Y Fe. 

i) Kalr.ium, magnézium .. .5 ml d) szerinti oldatot az «Aluminium Sulf'uricum» cikkely 
(II 77 lap) h) pontja szerint vizsgálunk. 

j) Nátriu1n„ A só porrá dörzsölt kis próbája előzetesen kiizzított és megnedvesített 
platinadróton nem világító lángba tartva a lángot csak mulékonyan festheti 
sárgára,. A láng tartósan fakó ibolya színű leg,yen„ 

k) Klorid. 5 ml d) szerinti oldatot az I 100 lap 1 O(a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként l 00 y CL 

1) Nitrát és ammónia„ 0,50 g készítmén;t az 1 100. lap 12) szerint vizsgálunk A vál-· 
tozás megengedett mértéke grammonként 20 'Y NH3, illetve , 73 ·y N03. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

Tartalmi meghatározás.. mg pontossággal niéft kb. 1,5 g készítlné.nyt_<lz «Aluminium 
sulfuricum» cikkely l pontja szerint vizsgálunk. , 
1 ml n nátronlúg 0,1581 g (lg ,19901) timsót (KAl(S0

4
)„ 12H,O) ielez. 

m) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és' makroszkóposan rr egfelelőnek ítélt sóból 0,0.5 g-ot 

3 ml vízben oldunk s az oldathoz feleslegben R-nátronlúgot elegyítünk„ A tiszta 
oldat l·-2 csepp R-nátriumszulfid-oldattól nem változhat (neh~z férne~) 
akkor sem, ha az oldatot 2 ml R-nátriumkaI bonát-oldattal elegyítjük, rfiaJd 
forrásig melegí~jük (kalcium, magnézium) .. A meleg oldat nem lehet ammónia·· 
szagú„ · 

Eltartás.. Jólzáró edényben tartjuk. 

Inkompatibilis lúgos anyagokkal, foszfátokkal, tanninnal (csapadék)„ 

47. 

Alumen ustum 
( Alumen. u1t.) 
Égetett timsó 

Fehér, szagtalan, nedvszívó por,. 1ze savanyú, összehúzó .. Legalább 90,0% 
, vízmentes timsót (KAl(S0 4) 2) tartalmaz .. 

OldékonJ•<ág„ 25 SI vízben, 2 SI forró vízben oldódik. R-szeszben gyakor
latilag oldhatatlan .. 

Kémhatá1 .. Vizes oldata (0,5 + 19) savanyú. 

Ke1::;iti< A porrátört timsót 50°-on addig szárítjuk, míg súlyának 30%-át 
elveszti, majd porceláncsészében kevergetés közben Jegfejjebb 160°-on tovább 
szárítjuk, míg súlya eredeti súlyának 55 %-ára csökken. 

Azonossági vizsgálat 

a)----:c) A vizsgálatokat az «Alumem> cikkely (a-<) pontjai szerint feleannyi sóval 
végezzük„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan e'.1 >zíne;:;ő amagok„ 1 g só 40 ml vízben színtelenül oldódjék. A leg
feljebb gyengén zavaros oldatot papitosszűrőn sz{írjük„ A kristálytiszta szűre
déket az e), fJ, hJ és iJ alatti vizsgálatokhoz használjuk. 

e) SavaS>áe A dJ szerinti oldat hidrogénkite\ője az L 77.. lap 12) szerint meghatá-
rozva- pH = 3,.5-4,0 legyen„ 

f) Nehéz fémek (ólom, ré;:;, var, cink .>tb ). 
g) Arzén„ 
h) Vas. 
i) K'alcium, magnézium. 
j) Nátrium .. 
k) Klorid 
1) J\ritrát é.s anzmánia 
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~---·----- --·---- -----· -- --

Az fJ, h), i) és kJ ,izsgálatokat a dJ szetinti oldattal az «Alumen» cikkel) 
azonos pon~jai sze1int végezzük, 

A g), j) és l) vizsgálatokat feleannyi Sóval az «Alumen» cikkely azonos pon~jai 
szerint végezzük. 

A változások megengedett mértéke az (f-1) vizsgálatokban az «Alumen» cik
kelyben megadott értékek kétszerese„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szárítási ve.s;:,te.sé_i; .. 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,2 g sót az I 104 .. lap 3) szerint 
110° -on állandó súlyig szárítunk„ A sűly veszteség legfeljebb 10 '7~ lehet. 

n) Oldhatatlan maradék. mg pontossággal mért kb„ 1 g sót az I 103 .. lap 1) szerint 
vizsgálunk Az oldhatatlan maradék legfeljebb 0,25 % lehet 

-o) Tartalmi' meghalá1ozás. A készí.tmény jó átlagmintájának mg pontossággal mért 
kb„ 0, 7.5 g-os 1 észletét az «Alumínium sulfuricum» cikkely l) pon~ja szerint 
vizsgáljuk. 

1 ml n nátronlúg 86,07 mg (lg ,93484) vízmentes timsót (KAl(S0
4

)
2

) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
«Alumem> cikkelyben leírt módon vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró edényben tartjuk.. 
Inkompatibili< lúgos anyagokkal, foszfátokkal, tanninnal. 

Al(OH), 

48. 

Alumínium hydroxydatum 
( Alum hydr.) 

Alumíniumhidroxid 
Szárított alumíniumhidroxid-gel 

ms = 77,99 
Csaknem hófehér amorf por„ Íztelen és szagtalan. A száritott alumínium

hidroxid-gel legfeljebb 5 % vizet tartalmaz. Alumínium-tartalma Al
2
0

3
-ban 

kifejezve legalább 60 %. 

Oldékonyság.. Vízben és R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. Híg erős savak 
vagy alkáli-lúgok melegítés közben csaknem maradék nélkül olqják. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült Iázadéka (! + 19) 
~emleges .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Alumínium .. 0, 1 g készítményt 5 ml R-nátronlúgban melegítéssel oldunk Az oldat 
tisztájából 0,.5 g R-ammoniumklorid hatására melegítéskor fehér csapadék 
válik le .. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan és 5.i;Íne::;ő anyagok, 0,5 g készítmény 10 ml R-sósavban enyhe melegítés·· 
kor csaknefil ma1adék nélkül oldódjék .. Az oldat színe nem lehet erősebb, mirlt 
a Z 7 színmérték-oldat, · 
Az oldatot előre megnedvesített 6 cm átmérőjű papirosszűrőn megszűrjük .. 
A szűredéket használjuk az j) és h) alatti vizsgálatokhoz., 

e) lúgo.5~ág. 1 g készítményt 20 ml fiissen kifOrralt és lehűtött vízzel 1 percig rázo
gatunk A szűredék 2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem színeződhet.. 

d) Ó/úm, 0,5 g készítményt 8 ml R-nátronlúgban enyhe melegítéssel oldunk, A csak
nem tiszta oldathoz kihűlése után 1 ml frissen készült 5 ~~-os káliumcianid
oldatot elegyítünk s az elegyet megnedvesített papirossz-űrőn megszűrjük„ 
A 14 ml-re kiegészített szűr:edéket 1 ml R-kénhidrogénes- vízzel (1-2 csepp 
R-nátriun1szulfid-oldattal) összerázzuk Az összehasonlító vizsgálatot az I 96 .. 
lap I/a szerint 3 ml R-nátronlúggal végezzük„ A vál,tozás megengedett mértéke 
grammonként 20 'Y Pb., 

e) Arzén. l g készítményt az I 97,, lap 3/a szerint R-Bettendorf~oldattal - arzén
m'érték-oldat nélkül - vizsgálunk., A készítmény arzént nem tartalmazhat. 

f) Var„ 1 ml b) szerinti szűredéket és 9 'ml vizet elegyítünk,. Az oldat 4 ml-es részletét 
az 1 97. lap 4/a szerint vizsgáUuk„ A változás megengedett mértéke grammon
ként 500 'Y Fe,, 

g) Ammónium„ .5 cm átmérőjű óraüvegen 1 g szilárd R-nátriurnhidroxidot 2 ml víz .. 
ben oldunk. A lehűlt oldatba 0,5 g vizsgálandó készítményt szórunk és továb
biakban késedelem nélkül az I 98, lap 7/b szerint járunk el. A lakmuszpapiros 
nem kékülhet meg,, , 

h) Szulfát. l ml b) szerföti szűredéket 19 ml vízzd elegyítünk. Az oldat 1 nil-es 
részletét az 1 99. lap 9/a szerint vizsgáUuk„ A változás megengedett mértéke 
grammonként 20 mg S04. · 

i) Klorid, 0,25 g készítményt 4 ml R-salétromsavban enyhe melegítéssel oldunk 
s a szükség esetén megszűrt oldatot az 1 100, lap 10/a szerint -külön savanyítás 
nélkül - vizsgáljuk A változás megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Pepti;:,álódás. cg pontossággal mért 1,00 g készítményhez kémiőcsőben 10 ml vizet 
és 1 ml 25 <y0 -·os sósavat öntünk„ A ltémlőcsövet - Il) ílását befogva - rázás. 
nélkül lassan, másodpercenként fürgatjuk és tartalmát így óvatosan addig 
keverjük, míg az megkocsonyásodik,. Az ehhez szükséges idő, a sósav hozzáadásától 
s~ámítva legfeljebb 25 másodperc lehet 

k) Tartalmi meghatározá< (wvkötő képéHég}.. mg pontossággal mért kb 0,2 5 g készít
ményt 3 7° hőmérsékletű 0, l n sósavval jelig töltött 100 ml-es mérőlombikba 
szórunk„ A keveréket gyakori rázogatás közben 2 órán át 37°-on tar~juk. Acsa
padékos folyadékból 20,00 ml-t 100 ml-es lombikba pipettázunk és a lehűtött 
folyadékban a sósav fölöslegét, 2 csepp I-brómfeno!kék-oldatot használva jelzőül, 
0,1 n nátronlúggal titráljuk 
A készítmény grammonként legalább 60 ml 0,1 n sósavat kössön meg„ 

1) Tartalmi meghatáro;:;ás (alumínium). 0, 1 mg pontossággal mért kb, 0,5 g készítményt 
éppen elegendő R-sósavval (kb 5-6 ml) oldódásig melegítünk. Az oldatot 
50 ml vízzel hígíljuk, majd 6 cm átmérőjű papirosszűrőn 100 ml-es mérőlombikba 
szűrjük„ A szűrőt 20 ml forró vízzel mossuk, majd lehűlés után a lombikot vízzel 
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jelig töl~jük, Az oldat pontosan mért 1,00 IDl-es részletében az alumíniumot 
az I 109„ lap 10) szerint határozzuk meg,, 
1 ml O, 1 n káliumbromát-oldat 0,2248 mg (lg ,35170) Al-t, illetőleg 0,4248 mg 
(lg ,62813) Al20 3-t jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfele!clnek ítélt készítményt a b) 
(oldhatetlan és színező anyagok), e) (lúgosság) és j) (peptizálódás) szerint 
vizsgáljuk. 

Eltartá<. Jólzáró edényben tartjuk. 
Másnév. «Alumínium hydroxydatum colloidale» 

Adagolás.. Szokárns egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

49. 

0,5-2 g 
1,5-6 g 

Alwrunium sulfuricum 
( Alum. 5U(f) 

Alumíniumszulfát 

A1,(so.J., 18 H,o ms = 666,43 

Színtelen, szívós kristályok, kristálydarabok vagy fehér kristályos por. Szag
talan; íze savanyú, összehúzó. Száraz levegőn mállik„ 99,5-104,0% kristályos 
alumíniumszulfátot (AJ 2(S0 4) 3, 18 H 20) tartalmaz,, 

Oldékonyság .. 1 sr vízben oldódik; R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. 
Kemhatás,, Vizes Óldata (! + 9) savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) Alumínium, 0,05 g sót 3 ml vízben oldunk s az oldathoz R-nátronlúgot csepegte
tünk. A kezdetben leváló kocsonyás csapadék a kémszf"r,ft.leslegében feloldódik, 
de 2 ml R-ammóniumkloridwoldat hozzáadására fi{ legítéskor újból leválik, 

b) Szulfát„ Az a) szerinti csapadékos folyadékot R„sósavval megsavanyí~juk s a 
tiszta oldatot 1 ml R-báriumklorid-oldattal elegyítjük„ Fehér csapadék kelet
kezik, 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan i5 •zínező anyagok. 3 g só 60 ml vízben maradék nélkül, legfeljebb 
gyengén opalizálva, színtelenül oldó(\jék„ A kristálytisztára szlirt oldatot a 
d), e}, g}, h), i) és j) alatti vizsgálatokhoz használjuk, 

d) Sava1ság, lúgor<ág. A e) szerinti oldat hidrogénkitevqje az I 77,, lap 12) szerint 
meghatározva pH = 3,0-3,5 legyen,, · 

e) Ólom 10 ml e) szerinti oldat l ml R-kénhidrogénes vízzel elegyítve ne;,, változhat. 
A só ólmot nem tartalmazhat. 
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f) Arzén„ 1 g sói az I. 97„ lap 3/a szerint -arzén-mértékoldat nélkül_ -- vizsgálunk .. 
A só arzént nem tartalmazhat. 

g) Va1 2 ml,) szerinti oldatot az I 97. lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás meg
engedett mértéke grammonként 100 ·y Fe. 

h) Kalcium, magnézium .. 5 ml e) szerinti oldatot .5 ml R-nátronlúggal és .5 ml R-nát
riumkarbonát-oldattal elegyítünk„ Összerázás után a fürrásig melegített folya
dék nem változhat. 

i) Alkálifémek. 20 ml t) szerinti oldatot 1 ml R-<'-mmóniumklorid- és 2 csepp I-metil
vörös-oldattal elegyítve f(n~ásig melegítünk„ Az oldathoz kevergetés közben, 
annyi R-ammónia-oldatot csepegtetünk, míg színe sárgára változik, majd még 
1 ml R-ammónia-oldatot adunk hozzá .. A folyadékot 2 percig forraljuk, lehűt

jük, 25 ml-re kiegészítjük, ma:jd papirosszűrőn megszűrjük„ A szííredék 10-ml-es 
részletét előzetesen kiizzított, lehűtött és 0, 1 mg pontossággal mért porceián·
tégelyben vízfürdőn beszárítjuk, majd a maradékot kiizzítjuk„ Az izz'ítási mara
dék legfeljebb 0,005 g lehet. 

j) Klorid. 5 ml e) szerinti oldatot áz I 100 .. lap 10/a szetint vizsgálunk.. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 1' CL 

k) Nitrát és ammóma. 0,50 g sót az I 100. lap 12) szerint vizsgálunk. A változás meg·· 
engedett mértéke grarr>-11l.onként 20 y NH3, ilL 73 'Y N03• 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Tartalmi meghatározás Az alun1íniumszulfát jó átlagmintájának 0, I mg pontos
sággal mért kb.. 1 g-os részletét 70 ml vízben oldjuk és 2 {; R-báriumklorid 10 ml 
vízzel készült oldatával elegyítjük A forrásig melegített csapadékos folyadékot 
0,5 ml I-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, n nátronlúggal maradandó 
rózsaszínig titráljuk 
1 min nátronlúg 0,1111 g (lg ,04560) kristályos alumíniumszulfátot 
(Al2(SO,)„ 18H,OJ jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt sóból 0,05 g-ot 
3 ml vízben oldunk s az oldathoz feleslegben R-nátronlúgot elegyítünk. A tiszta 
oldat 1-2 csepp R-nátriumszulfid-oldattól nem változhat (nehéz fémek) 
akkor sem, ha az oldatot 2 ml R-nátriumkar bonát-oldattal elegyítjük, majd 
forrásig melegítjük (kalcium, magnézium) .. A forrásig melegitett oldat nem lehet 
ammónia szagú.. A só előzetesen kiizzított platinadróton nem világító lángba 
tartott kis próbája nem festheti a lángot tartósan sárgára vagy fakó ibolyára 
(nátrium, kálium) .. 

Eltartás .. Jólzáró edényben tartjuk 
Alurrúniumszulfáttal készül az «Alumínium aceticum tartaricum .solutum». 
Inkompatibilí< lúgos kémhatású anyagokkal, kalcium- és ólomsókkal, foszfá-

tokkal, tanninnal (csapadék) .. 
Megjegyzi<.. Készletcen tarthatunk 25 %-os alurrúniumszulfát-oldatot is„ 

Evégből közelítőleg 30%-os oldatot készítünk, ennek Al 2(S04) 3,18 H 20 tar
talmát titrálással megállapítjuk s az oldatot vízzel pontosan 25 %-osra hígítjuk 
oly módon, hogy minden 25 sr oldatot annyi sr-re hígítunk, ahány % 
Al 2(S0 4)a, 18 H 20-t tartalmaz a hígítandó oldat. Ezt az oldatot használjuk 
megfelelő arányban az «Alumínium aceticum tar tari cum solutum» készítéséhez .. 
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'-'<v iY~0::: 0:17' ~> so. 
Amidazophenum. 

( Amida;:;oph.) 
Amidazofen 

I-F enil-2, 3-dimetil-4-dimetilamino-5-pir azolon 

íCH1) 2N-C C-CH
3 . 1: : 1 

D=C-......._ 1 /N-CH3 
N 
1 
CGHs ms = 231,29 

Színtelen, csillogó kristálykák vagy fehér kristályos por.. Szaga nincs .. Íze 
gyengén sós, keserű .. Fény hatására megsárgul. Legalább 99,0% amidazofent 
(C13H 170N3) tártalmaz .. 

Oldékonysdg. 14 sr víz, 2 sr R-szesz, 1 sr kloroform, 10 sr éter olqja .. Benzolban, 
széndiszulfidban bőségesen oldódik.. 

Kémhatd5.. Frissen kiforralt és lehű.tött vízzel készült oldata (1 + 19) gyengén 
lúgos .. 

Olvadáipont„ 107°~109° .. 

' Azonossági vizsgálat 

a) Amidaz?[en .. 0,05 g amidazofen 5 ml vízzel készült oldatát pár csepp R-sósavval 
és 1 ml R-vas(III)klorid-oldattal elegyítjük.. A folyadék kékes-ibolyaszínű 
lesz,. E szín pát csepp R-kénsav hozzáadására ibolyásvörösre változik. 

b) 0,05 g amidazofen 5 ml vízzel készült oldatához 5 csepp R-ezüstnitrát-oldatot 
cseppentünk„ A fülyadék csakhamar sötét kékes-ibolyaszínű lesz, utóbb ezüst 
kiválása folytán megszürkül. · ,. 

c) 0,0.5 g amidazofen 5 ml vízzel készült oldatát 2 csepp R-kénsavval megsavanyítjuk, 
majd 5 csepp frissen készült. 1 %-os nátriumnitrit-oldatot cseppentünk hozzá„ 
A folyadék megkékül, de színe csakhamar elhalványodik. Esttleges zöld színe
ződés azofenszennyezést jelez .. (V .. ö .. az i) alatti vizsgálattal.) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan 1f5 színező anyagok.. 2 g amidazofen 40 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízbell maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ Ezt az oldatot hasz
náljuk az e), f), g) és h) alatti vizsgálatokhoz .. 

e) Kemhatás,. A d) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77.. lap 12) .. szerint meg. 
határozva pH = 7,5-8 legyen. 

f) Nehézfémek (ólom, réz, va•, cink stb) .. 10 ml dj szerinti oldatot az I 96 .. lap 2/a 
szerint vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 20 ·y Pb, 
ill. Fe vagy Zn .. 

g) Szulfát .. .5 ml d) szerinti oldatot az .. I 99 .. lap 9/a szerint -- szulfát.-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk .. Az amidazofen szulfátot nem tartalmazha't 

h) Klorid. 5 ml d) szerinti oldatot az I 100. lap 10/d szerint - klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk.. Az esetleg megszínesedett reakcióelegy 1 percig kristály
tiszta mfiradjon .. A készítmény kloridot nem tartalmazhat.. 

i) Azofen .. A e) szerinti vizsgálat után az elegyet felmelegítjük. Az oldat nem lehet 
zöld vagy zöldes színű.' 
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Minősé~ kvantitatív vizsgálat 

j) Idegen szerve< anyagok. Tömény kénsavval kiöblített kémlóc'óben 5 ml tömény 
R-kénsavban, 0,2 g amidazofent rázogatással oldunk„ Az oldat színe nem lehet 
erősebb, mint a Z 1 színmérték-oldat. 

k) Szárítá<i ue<zte.<ég. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g el porított amidazofent 
az I 104 .. lap 3 szerint tömény kénsav felett állandó súlyig szárítunk. A súly
veszteség legfeljebb l % lehet. 

!) Izzítá<i maradék.. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g amidazofent az I t 04. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

m) Tartalmi meghatározá<. 0, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g, de legfeljebb 0,23 g 
amidazofent mé1őlombikban 100 ml-re oldunk„ Az oldat 10,00 ml-es részletét 
750 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba csurgatjuk, majd 20 ml O;l n nát!'Onw 
lúgot és 250 ml vizet öntve hozzá összerázzuk„ 300 ml-es Erlenrne)er-lombikba 
20,00 ml O,l n káliumpe1manganát-oldatot csurgatunk és 200 ml vízzel ö~szew 
rázzuk„A fC:lhígított permanganát-oldatot gyors mozdulattal a lúgos amidazofen··, 
oldathoz ön~jük, azzal összerázzuk és késedelf_m nélkül 1 g káliumjodidot adva 
hozzá ismét g)orsan ö·;sZerázzuk, végül 10 ml 50 %-0<1 kénsavval megsavanyítjuk„ 
E műveleteket megszakítás nélkül gyors egymásutánban végezzµk. A kiválott 
jódot 1 ml !-keményítő-oldatot használva jel7őitl, 0, 1 n nátriumtioszulfatw 
oldattal titráljuk. A megtitrált oldattal a permanganátos lombikot kiöblí\jük 
s befejezzük a tit1 álást.. 
1 ml 0,1nkáliumpermanganát-oldat5,782 mg (lg ;76210) amidazofent 
(C13H 1 ,0N3) jelez .. 

'Iá.iékcztató gyo1sviz•gálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan me~felelőnek ítélt azonos olvadás
pontú készítményt az i) (azcfen) szerint vizsgáljuk. 

Meg}eg}'zé« Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
használhatunk„ 

Eltartds .. Jólzáró üvegben, fénytől védve tartjuk.. . . 
Amidazofent tartalmaz a «Tabletta amidazopheni g 0;1 et g 0,3», «Tabletta bar-· 

bamidi g 0,4» és a «Tabletta plzenamidi g 0,5» .. 
Inkompatibili< cser savval, nehézfém-sókkal, jóddal, salétromossav-sókjrnl, 

általában oxidáló anyagokkal. 
Mámév. «Phenyidimethylpyrazolonum amidodimethylicum (Ph. Hg .. IV.), 

«Pyramidonum» (Sz .. VIIL), «Amidopyrinum» .. 
AdagoláL. Szokásos egi.<2:eri adagja 

Szokása< napi adagja 
Megjer;y;:.é<.. Fenollal, klorálhidráttal, 

eldörzsölve a keverék elfolyósodik.. 

51. 

O,l·-0,5 g 

0,3-1,0 g 
rezorcinnal, timollal vagy 

Ammonia soluta 10% 
( Ammon. sol.) 

Hígított ammónia-oldat 

metánnal 

Kristálytiszta, színtelen folyadék„ Szaga jellegzetes, nagyon átható, fqjtó. 
Íze maró lúgos .. Bepárologtatva elillan .. Ammónia (I\H3) tartalma 9,9-IO, 1 %-
80 

Oldékonyság. Vízzel, szesszel minden arányban elegyedik. 
Kemhatá< Vízzel hígítva ( 1 + 9) is erősen lúgos .. 
Sűrűség .. 0,958--0,957. 

·Ki<:dté< 10 sr tömény ammónia-oldatot ( ammonia soluta concentrata) vízzel 
annyi sr.-re hígítunk, ahány % NH3-t tartalmaz a hígítandó ammónia-oldat. 
Előbb a vizet mérjük le, s ehhez öntjük a tömény ammónia·-oldatot .. 

Azonossági viZsgálat 

a) Tömény R-s ósavba mártott üve:gl:otot a készítmény gázterébe tartunk,. A bot 
körül sűrű fehér füst képződik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan ó <ZÍ nező anyagok A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen 
legyen. 

c) Nehézfémek (ólom, va<, cink stb.) .. 1 ml készítményt az I 96 .. lap 2/a szerint vizsgá
lunk A változás megengedett mértéke grammonként 10 y Pb, ilL Fe vagy Zn. 

d) Arzén 10 ml készítményt vízfürdőn 1 ml-re bepárologtatunk. A maradékot az 
I 97 .. lap 3/a_szerint ·- arzénmérték-oldat nélkül ·-vizsgáljuk A 'készítmény 
arzént nem ta1talmazhat.. 

e) Klzlcium és magnézi um„ 3 ml készítményt vízfürdőn 1 ml-re bepárologtatunk„ A mara
dékot az I 98,. lap 6) szerint vizsgáljuk. A reakcióelegy 10 percen belül nem 
változhat. 

f) Karbonát. .3 ml készítményhez 7 ml frissen kiforralt vizet és 0,25 ml R-báriurnklorid
oldatot elegyítünk. Az oldatot felforraljuk és 1 perc mulva szűrjük. A szűredéknek 
5 csepp R-a m móniumkar bonát-oldattól meg kell zavarosodnia .. 

g) Szulfid.. 3 ml k észítmény és 7 ml víz elegye 5 csepp R-ezüstnitrát-oldattól nem 
színeződhet. 

h) Szulfát. 3 ml készítményt az I 99, lap 9/a szerint·- szulfö.t-mértékoldat nélkül·
vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat„ 

i) Klorid.. 3 ml készítményt az I 100 .. lap 10/a szerint·- klorid-mértékoldat nélkül·
vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

j) Cianid.. 5 ml készítménybe O,Ol·-0,02 g lecsapott ként hintünk és 3 csepp O,l n 
nátronlúgot elegyítve hozzá, vízfürdőn szárazra párologtatjuk„ A maradékot 
5 csepp 0, 1 ·n sósavval megnedvesítve .5snnl vízben oldjuk és szükség esetén kis 
papirosszűrőn megszűrjük. A szűredék 3 csepp R-vas(III)klorid-oldattól nem 
színeiődhet erősebben, mint 2 csepp 0, 1 n sósav, 5 ml víz és 3 csepp R-vas(III)
klorid-oldat elegye. 

k) Tiocianát. 2 ml készítményhez 6 ml R-sósavat elegyítünk Az elegy 3 csepp R-vas
(III)klorid-oldattól nem színeződhet erősebben, mint 7 ml víz, 1 ml R-sósav 
és 3 csepp R-vas(III)klorid-oldat elegye. 

1) Piridin, naftalin .. 3 ml készítmény és 7 ml víz elegyében 1,5 g citromsavat oldunk. 
Ossze:rázás ut~n a kémlőcső tartalma szagtalan legyen„ 

m) Kdtrányo.< anyagok. 3 ml készítményhez 10 ml R-salétromsavat elegyítve színtelen 
oldat keletkezzék„ Az oldatot porceláncsészében vízfürdőn szárazra párologw 
ta\juk A fehér maradék legfeljebb a peremén lehet halvány-sárgás. 

n) Redukáló anyagok. . . 3 ml készítményhez 10 ml R-kénsavat és 0,05 ml 0,1 n kálium
permanganát-oldatot elegyítünk. Az oldat 5 percen belül nem színtelenedhet el. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

o) S;:,árítá5Í tnaradék. 0,1 mg pontossággal mért üvegdugós mérőedénybe cg pon
tossággal kb. 10 g (=kb. 10,5 ml) készítményt az I 105. lap 5/a szerint vizsgálunk. 
A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 0,01 % lehet. 

p) Tartalmi meghatározás .. 200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba kb 100 ml vizet 
öntünk és dugójával elzárva, mg pontossággal lemérjük, majd ugyancsak. mg 
pontossággal kb. 2 g készítményt mérünk hozzá„ A lombik tartalmát lóbálással 
elegyítjük és 2 csepp ~-metilvörös-oldatot használva jelzőül, n sósavval titráljuk„ 
1 ml n sósav 17,03 mg (lg ,23126) NH3-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az l) 
(piridin) és m) (kátrányos anyagok) szerint vizsgáljuk. 

A készítmény NH3 tartalmát titrálással vagy sűrűségméréssel ellenőrizzük„ 
Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk.. 
Hígított ammónia-oldattal ké5.<,,ül az «Extractum liquiritiáe 5pis.sum», a «Lini·

mentum ammoniatum», «linimenturn ~aponatum camphoratum» és a <<Spiritu5 ammoniatus 
anisatus»„ · 

Inkompatibilis jóddal, formaldehiddel, alkaloida-sókkal.. 
Másnév. «Liquor ammoniae» (Ph. Hg IV„) «Ammonium causticumsolutum» 

(Sz .. VIIL) .. «Liquor ammonii causticii>. «Ammonium hydricum» 
Megjegyzés. Gyógyszerkészítéshez csak hígított ammónia-oldatot (ammonia 

soluta 1 O %) használhatunk. 

52. 

Ammonia soluta concentrata 
( Ammon .sol .. conc.) 

Tömény ammónia-oldat 
NH3 + aq ms = 17,03 

, Kristálytiszta színtelen folyadék Szaga jellegzetes, rendkívül átható, fojtó„ 
Ize erősen maró, lúgos.. Bepárologtatva elillan.. Ammónia (NH3) tartalma 
22-30%-

0ldékonyság. Vízzel, szesszel minden arányban elegyedik. 
Kemhatás. Vízzel lúgítva (1 + 19) is erősen lúgos .. 
Sűrűség. 0,916-0,892. 

Azonossági vizsgálat 

a) A készítmény gázterébe tartott, előzetesen tömény R-sósavba mártott üvegbot 
körül sűr~, fehér füst képződik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b)-·n) A kétszeresére hígított készítményt az «Ammonia soluta 10%» cikkelyben 
leírt módon vizsgáljuk. 
A követelmények a e) (nehéz fémek) pont kivételével azonosak. A e) (nehéz 
fémek) szerinti vizsgálatnál a változás megengedett mért~ke gram,monként 
20 y Pb, ilL Fe vagy Zn .. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

o) Szárítási maradék cg pontossággal mért kb. 10 g készítményt az I 10.5 lap 5/a 
szerint vizsgálunk. A 105°-on állandó sú_lyig_ szá1ított ma1adék legfeUebb 0,02 % 
!ebet 

p) 'Tartalmi meghatározás.. 200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba öntött 50 ml 
vízhez 25,00 ml n sósavat csurgatunk és a lombik súlyát mg pontossággal meg., 
állapí~juk: A lombikba gyors mozdulattal 1,0-1,1 g tömény ammónia-oldatot 
öntünk és azt dugójával azonnal elzárva, mg pontossággal újból megmérjük. 
.A. lombik tartalmát összerázzuk, majd a lombik falán· és dugóján tapadt folya
dékot vízzel a lombikba öblí~jük„ A. 2 csepp I-metilvörös-oldattal megfestett 
folyadékban a sósav fölöslegét n nátronlúggal titrá~juk, 
1 ml n sósav 17,03 mg (lg ,23126) NH3-tjelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
l) (piridin) és m) (kátrányos anyagok) szerint vizsgáljuk. A készítmény NH3 -

tartalmát titrálással vagy sűrűség méréssel ellenőrizzük. 
Eltartás Nagyon jól záró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk. 
A1egjegyzés. A tömény ammónia-oldatot csak az «Ammonia soluta 10 %» 

készítéséhez használjuk 

53· 
Ammonium bicarbonicum 

( Ammon.. bicarb.) 
Ammóniumhidrogénkarbonát 

NH •. Hco, ms = 79,06 

Fehér kristályos szemecskék vagy fehér, kristályos por, esetleg színtelen üveg
szerű darabok.. Enyhén ammónia-szagú .. Ize csípős. Kissé nedvszívó .. Már szoba
hőmérsékleten is illékony; 60°-on gyorsan és teljesen elillan .. Legalább 98,0 % 
NH 4.HC03-t tartalmaz 

Oldékonyrág. 6 sr víz oldja, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. 
Kémhatál. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyengén 

lúgos .. 
Azonossági vizsgálat 

a) Ammónia 0,05 g só 2 ml R-nátronlúggal készült oldata melegítve erősen ammónia 
szagú. 

b) Hidrogénkarbonát .. O,l g só 1 ml R-sósavban élénk gázfejlődés közben oldódik 
A fejlődő gáz szagtalan. 
0,05 g sót 4 ml .vízben oldunk és az oldathoz 1 ml R-báriuniklorid-oldatot ele
gyítünk.. Az oldatból fonaláskor fehér csapadék válik ki. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színezó anyagok. 2,5 g só 50 ml vízben melegítve maradék nélkül, 
tisztán és ·Színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk az e), g), h), i),j), k) és l) alatti vizsgálatokhoz 
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d) Ólom. 1 g sót az I 96 .. lap 1/b szerint vizsgálunk A változás megengedett mértéke 
grammonként 10 y Pb. 

e) Nehézfémek (ólom, va<, cink <tb.) .. 4 ml e) szerinti oldatot az I 96 .. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett ·mértéke grammonként .50 'Y Pb, ill. 
Fe vagy Zn. 

f) Arzén 1 g sóra kis lombikban 5 ml legtöményebb R-sósav és víz 1+1 arányú 
keverékét csepegte~jük„ A pezsgés megszűnte után az oldathoz 5 ml legtöményebb 
R-sósavat öntünk„ A továbbiakban a vizsgálatot az I 97. lap 3/b szerint-· arzén
mértékoldat nélkül - folyta~juk„ A só arzént nem tartalmazhat., 

g) Vas.. 4 ml e} szerinti oldatot az I 98. lap 4/b szerint vizsgálunk A változás meg• 
engedett mértéke grammonként 50 'Y Fe„ 

h) K'alcium,. 10 ml e,) szerinti oldat 3 percig tartó fürralás után sem zavarosodhat meg„ 
i) Szulfát, 4 ml e) szerinti oldatot az I 100 .. lap 9/b szerint vizsgálunk.. A változás meg·· 

engedett mértéke grammonként 250 'Y S04 • 

j) Szulfid, tioizulfát és klorid. 2 ml e) szerinti oldathoz 6 ml vizet 1 ml R-ezüstnitlát' 
oldatot és 2 11{1 R-salétro;msavat öntünk„ f\ folyadék sem fehéren, sem barnás 
színnel nem opalizálhat.. 

k) T'iocian.át„ ~ ml e) s~er~nti. oldathoz részletenként 7 ml R-.foszforsavat elegyítünk 
s a vizsgalatot a tovabb1akban az «Ammonium bromatum» cikkely o) pontja 
szerint folytatjuk,. Az oldat 5 perc elteltével sem színeződhet.. · 

1) Redukáló anyagok.. 10 ml e) szerinti oldathoz 4 ml R-ammónia-oldatot és O 05 ml 0,: ~ káliumpermc:nganát-oldatot elegyítünk. Az oldat legalább 5 percig' rózsa-· 
sz1nu maradjon„ 

m) Empireumá< anyagok 1 g citromsavat 5 ml vízben oldunk és apránként 1 g ammó
niumhidrogénkarbonátot szórunk hozzá,. Az oldat szagtalan legyen. 
0,5 g só, szűrőpapírral befedett kémlőcsőben hevítve, maradék nélkül illanjon el. 
A szűrőpapír ne színeződjék. · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Izzítáli nz.aradék (empireumái anyag). 0, 1 mg pontossággal mért kb. 2 g sót az I 104.lap 
4) szerint vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy a porCelántégelyben lemért sót 
2 ml vízben oldjuk, majd vízfürdőn szárazra párologtatjuk. A száraz maradék 
a szélén nem lehet sárgásbarna színű (empireumás anyag). Az izzítást csak 
ezután végezzük., Az izzítási maradék legfeljebb -0, 1 % lehet.. 

o) Tartalmi meghatározás. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,4 g sót mérőlombikban 
100 rrü-r.e .oldunk Az oldat 10,0? ml-es részletét 100 ml-es lombikban, 2 csepp 
I-met1lvo1üs-oldatot használva jelzőül, O, 1 n sósavval titráljuk,. A titrálás 
végpontja előtt a széndioxidot forralással elűzzük és a titrálást a lehűtött oldatban 
fejezzük be .. 
1 ml 0,1 n sósav 7,906 mg (lg ,89795) l\1Jí 4 „HC03-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

. Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(old.hata~lan ,é~ színező anyagok), e) (nehéz fémek) és m) (empireumás anyagok) 
szerrnt VIzsgal1uk.. 
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Eltartá<. Jólzáró üvegben tartjuk. 
Inkompatibili1 lúgokkal, savakkal.. 
Mámév. Ammóniumbikar honát .. 

j 
1 
1 

.! 
d 

54· 
Ammonium bitumensulfonicum 

( Ammon.. bitum. .sulfon.,) 
Ammóniumbitumenszulfonát 

A bitumenes palák száraz lepárlási termékéből készült bitumen-szulfonsav 
ammónium-sójának kb. 50 %-os sűrűn folyó vizes oldata. Színe fekete, vékony 
rétegben vörösbarna Szaga jellegzetesen kátrányos. Legalább 10,0 % szervesen 
kötött ként és legfeljebb 2,5 %szulfát„ként tartalmaz.Ammónia-tartalma kb 2, 5 % 

Oldékony.sdg. Vízben oldódik. R-szeszben és éterben részben, de R-szesz és 
éter egyenlő térfogatú elegyében csaknem teljesen oldódik.. Glicerinnel, zsíros 
olajokkal és zsírokkal elegyíthető .. 

Kemhatds Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( l + 19) gyer;gén 
savanyú„ 

Sűrű1ég .. 1,110-1,160 

Azonossági vizsgálat 

a) A1nmónium, 1-2 csepp készítményt 1-2 ml R-nátronlúggal melegítünk„ Ammónia
szag érezhető., 

b) Szulfoniav Az a) szerinti folyadékot porcelántálban beszárítjuk, majd óvatosan 
elhamvasz~juk„ A maradék néhány csepp R-sósavval megnedvesítve kénhidrogén
szagú„ 
0,.5 g készítményt 5 ml vízben oldunk és néhány csepp R-sósavat adunk hozzá 
Sötét színű gyantaszerű anyag válik ''ki, mely a vizes folyadék leöntése után 
éterben csak részben oldódik„ 

Minő§égi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárítá1i veszte<ég. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104 lap 3) 
szerint vízfürdőn bepárologtatunk, majd 100-105°-on állandó súlyig szárítunk, 
A súlyveszteség 45-.50 % lehet„ 

d) Izzítá.si maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,5 g készítményt az I 104 lap 4) 
szerint beszá1ítunk és elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeUebb 
0,5 % lehet.. 

e) Tartalmi meghatározá< (ammónia) .. o, 1 mg pontossággal mért kb. o, 70 g készítményt 
az I 118 lapon leírt készülékben 60 ml vízben oldunk, s az oldatból az ott leírt 
módon, de I-metilvörös··oldat alkalmazása nélkül a 2 ml R-nátronlúggal szabaddá 
tett ammóniát Iedesztilláljuk. Felfogó folyadéknak 20,00 ml 0,1 n sósavat alkal
mazunk. A sav feleslegét, 2 csepp I-me'tilvörös-oldatot használva jelzőül, O, 1 n 
nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n sósav 1,703 mg (lg ,23126) NH,-atjelez. 

f) Tfirtalmi meghatározá~ (összes kén)„ O,I mg pontossággal mért kb 0,2 g készítményt 
az I 102 lap b) szerint elroncsolva az I 122 lap 16) szerint vizsgálunk. 
1 mg BaS04 0,1374 mg (lg ,13785) ként (S) jeléz. 

g) Tartalmi meghatározái (szulfát-kén). 0,1 mg pontossággal mért kb.. 1 g készítményt 
100 ml-es mérőlombikban 50 ml vízben oldunk, 40 ml réz(II)klmid-oldatot 
(1 + 39) öntünk hozzá, majd 100 ml-re feltöltjük. Az oldatot összerázzuk és 
papirosszűrőn szűrjük 50,00 ml szűredékből a szulfátot az I 122 lap 161szerint 
határozzuk meg. 
1 mg BaS0 4 0,1374 mg (lg ,13785) ként (S) jelez 
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h) Tartalmi meghatározás (szervesen kötött kén) Az .f) és g) szerinti vizsgálatokban 
µi~gh~tározott. é~ s,zázalékban kifejezett kéntartalom különbsége a-készítmény 
szazalekban k1fe:Jezett szervesen kötött kéntartalma 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

, 1?-z azonosi;ak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény R-szesz 
es eter ele$yeben ( 1 + 1) csaknem teljesen oldódjék, A készítmény víztartalma 
az e) szermt meghatározva 45-50 % lehet 

Eltartá1,, Jólzáró edényben tartjuk 
Másnév,, «Amonium sulfoichthyolicum» (Ph,Hg,IV,) «lchthyolum» (Sz VHL). 

Adagolás., Szokásos egyszeri adagja O,l g 
Szokásos napi adagja 0,3 g 

Meg;egyzés, A besűrűsödött készítményt meleg vízzd úgy hígí\juk, hogy 
szárazanyagtartalma 50 % legyen, 

55. 

Atninoniutn brotnatutn 
( Ammon,, brom.) 

Ammóniumbromid 
NH4,Br ms = 97 96 

~ehér kristályos por. Szagtalan. Íze csípős, sós. Hevítéskor megolvadás nélkül 
tel1ese;i ehllan, A 100°-on szárított só legalább 99,0% NH 4 Br-t tartalmaz,, 

Oldikonyság. I,5 sr vízben, 12 sr. R-szeszben oldódik. , 
Kemhatá1, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata O + I 9) gyengén 

savanyú„ 
e Azonossági vizsgálat 

a) A1nmóniu1n 0,.5 g sónak 2 rr1l R-nátronlúggal készült oldata enyhe melegítéskor 
ammónia szagú 

b) Bromid, O, 5 g sót 2 ml vízben oldunk Az oldatot 1 csepp R-sósavval megsavanyítjuk, 
majd 2 ml R-kloroformot öntünk hozzá. Az oldathoz 1 csepp klóros vizet cse,.p~ 
pentve és a kémlőcső tartalmát erősen összerázva az elkülönülő klorofor1nos réteg 
sárga színű. Szaporítva a kló1os víz mennyiségét, össze1ázás után az elkülönülő 
k,I,01~oformos ré~eg narancsvörös színű. Ez a szín a klóros víz feleslegétől nem 
tumk el, legfeljebb sárga lesz 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan és színezó anyagok, 2 g só 40 1nl fl:issen kifori:alt és lehűtött vízben maradék 
nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. • 
Ezt az oldatot használjuk ad), i),j), k) és o) alatti vizsgálatokhoz, 

d) Savasság, 10 ml e) szerinti oldathoz O,l ml 0,02 n nátronlúgot cseppentünk Az 
oldat 1 csepp 1-metilvörös-oldattól sárgaszínűre festődjék. 

e) Ólom. 1 g sót az 1 96. lap 1/a szerint vizsgálunk. A váltoiás megengedett n1értéke 
grammonként 10 y Pb 

f) Nehéz.fémek (ólom, var, cink 1tb) 1 g sót az I 96, lap 2/a szerint vizsgálunk A vál
tozas megengedett mértéke gramm,onként 10 y Pb, ill. Fe vagy Zn. 
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g) Aizén 1 g sót az I 9i, lap 3/b szerint - aizénmérték-o!dat nélkül -- \izsgálunk 
A só arzént nem tartalmazhat.. 

h) Va.s. 1 g sót az I 97„ lap 4/a sze1int vizsgálunk. A változás megengedett mértéke 
grammonként 10 'Y Fe ' 

i) Bárium 5 ml e) szerinti oldatot 2 csepp R-kénsavval megsavanyítunk Az oldat 
5 perc mulva is kristálytiszta maradjon 

j) Kalcium, tnagnéziuni, 10 ml e) _szerinti oldatot az I 98. lap 6) szerint vizsgálunk. 
A reakcióelegy nem változhat 

k) Szulfát, 4 ml e) szerinti oldatot az I 99, lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
· megengedett mértéke grammonként 2.50 'Y S04 • · 

!) Bromát (vas(III), iéz(II)) 0,05 g R-káliumjodiddal kevert 0,5 g sót a «Kalium 
jodatum» cikkely m) pontja szerint (II 306, lap) vizsgálunk. A folyadék 5 percen 
belül nem kékülhet meg, ' 

m) Klorid .. A sót a tartalmi meghatározással kapcsolatban t) szerint vizsgáljuk. 
n) Jodid. 0,.5 g sót 5 ml vízben oldunk s az 50°-60°-ra felmelegíteit oldathoz 1 csepp 

R-sósavat és 3 csep'p R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk A lehűtött oldatot 
1 ml R-kloroformmal összerázzuk Az elkülönülő klorofürm nem lehet rózsa··· 
színű 

o) 'Tiocianát. 10 ml e) szerinti oldatot 2 ml R-füszforsavval megsavanyítunk, majd 
1 csepp R-brómos vizzel elegyítünk. 5 perc mulva a fülyadékot 1-2 csepp .5 %-os 
fenol-oldattal rázzuk össze (bróm feleslegének elvétele), majd O,l g R-kálium~ 
jodidot oldunk benne és 2-3 csepp 1-keményítő-oldatot elegyítünk hozzá„ 
Az oldat 5 percen belül nem színeződhet. 

p) Empireumá5 an)agok. 0,1 g só száraz kémlőcsőben hevítve inegolvadás nélkül szub-· 
limáljon, A szálladék hófehér legyen, 
0,5 g sót .5 ml vízben oldunk és az oldathoz 5 csepp 0,1 n jód-oldatot elegyítünk. 
Az oldat 1 órán belül ne1n zavarosodhat meg. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

q) Szárítási vesztes4g O, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,5 g sót az I 104 lap 3) szerint 
100°-0n 2 órán át szárítunk„ A súlyveszteség legfe\jebb 0,5 °lo lehet. 

r) Izzítási maradék O, 1 mg pontossággal mért kb O, 5 g sót az I 104 lap 4) szerint 
vizsgálunk, A maradék legfeljebb 0, 1 % lehet 

s) 'Taitalmi 1ne,ghatározás„ A porrádörzsölt és 100°-on kiszárított sóból 0,1 mg pontos
sággal mért kb. 1,00 g-ot mérőlombikban 100 ml-re oldunk Az oldat 10,00_ml-es 
részletét 200 ml-es főzőlombikba csurgatjuk, néhány szem~cske horzsakövet, 
100 ml vizet és 3 ml n nátronlúgot öntünk hozzá, A folyadékot élénken for1aljuk, 
míg kb. felére befőtt, A lehűtött és 100 ml-re kiegészített óldathoz 10 ml tömény 
R-kénsavat elegyítünk. A továbbiakban a meghatározást a «Kalium bromatum» 
cikkely r) pon\ja szerint folytatjuk 

• 1 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldat 9, i96 mg (lg ,99103) NH4 Br-t'jelez 
t) Klorid, Az s) szerinti bromidmeghatározás után a «Kalium bromatum» cikkely 

s) pontjában leírt n1ódon járunk. el. 
1 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldat 0,5350 mg (lg ,72832) NH4 .. Cl-t jelez,, Az ammó
niumbromid legfeljebb 1 % NH 4 Cl-t tartalmazhat 

;l'ájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok), f) (nehéz fémek) és l) (bromát sth.) szerint 
vizsgáljuk„ · 
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i 
}f. 

Eltartás .. Jólzáró edényben, fénytől védve tartjuk. 
-Inkompatibilis egyes alkaloida-sókkal, bar bitursav-sókkal és oxidáló szerekkel .. 

NH4 .. Cl 

Adagolás.. Szokásos napi adagja 0,5-2 g 
Szokásos egyszeri adagja 1,5-6 g 

56. 
Ammonium chloratum 

( Ammon. chlor..) 
Ammóniumklorid 

ms = 53,50 
Fehér kristályos por. Szagtiilan fze sós. Hevítéskor megolvadás nélkül 

elillan. A I 00°-on szárított só legalább 99, 5 % NH„ 01-t tartalmaz .. 
Oldékonysdg. 3 sr vízben, 1,3 sr forró vízben,. 60 sr R-szeszben oldódik.. 
Kémhatá<. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 9) gyengén 

S/1Vanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) Ammónium .. 0,5 g só 2 ml R-nátronlúggal készült oldata enyhe melegítéskor amrnónia
szagú. 

b). Klorid. 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk Az oldatot 1 csepp R-salétrornsavval meg
savanyítjuk és néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük„ Fehér túrós 
csapadék keletkezik, amely R-ammónia-oldat feles!egében oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan is színező anyagok.. 6,0 g só 60 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben 
maradék nélkül tisztán és színtelenül oldódjék. Ezt az oldatot használjuk a 
d}, e},f), h), i),j), k) és l) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Savasság. 5 ml e) szerinti oldathoz 0,2 ml 0,02 n nátronlúgot elegyítünk. Az oldat 
1 csepp I-metilvörös-oldattól sárgára színeződjék„ 

e) Ólom .. 10 ml e) szerinti oldatot az I 96. lap I/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb 

f) .Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) .. 10 ml e) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
viz:sgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, illetve 
Fe vagy Zn. 

g) Arzén. 1 g sót az I 97 .. lap 3/b szerint·- arzén-mértékoldat nélkül-· vizsgálunk. 
A só arzént nem tartalmazhat. 

h) Vas. 10 ml e) szerinti oldatot az I 97. lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás rfieg-
engedett :QJ.értéke grammonként 10 'Y Fe. · 

i) Bárium .. 2 ml e) szerinti oldatot 1 csepp R-kénsavval rnegsavanyítunk. Az oldat 
5 perc mulva is kristálytiszta maradjon. 

j) Kalcium, magnézium„ 5 ml e) szerinti oldatot az I 98:. lap 6) szerint vizsgálunk 
A reakcióelegy nem változhat„ 

k) Szulfát.. 2 ml e) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás meg„ 
engedett mértéke gr arrimonként 2 50 'Y SO 

4
„ 

1) Tiocianát .. 10 ml e) szeri1;1ti oldatot'az ~moninm bromaturm> cikkely o) pontja 
szerint vizsgálunk. Az ohs).at .5 percen be!'ili nem színeződhet.. 
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ID) Empireumás anyagok. 0,1 g só száraz kémlőcsőben hevítve, megolvadás nélkül 
teljesen illanjon el A szálladék hófehér legyen„ 
0,5 g sót 5 ml vízben oldunk és az oldathoz 5 csepp 0, 1 n jód-oldatot elegyítünk 
Az oldat 1 óráll belül sem zavaroso9.hat meg„ 

Minőségi kvantitatív vizsgál;;it 

rl.) Sz_árítási veszteség„ 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g sót az I 104 lap 3) szerint 
100°-on 2 órán át szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % lehet 

o) J;;zítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g sót az I 104 lap 4) szerint 
enyhén kiizzítunk. Az izzítási maradék legfeljebb O, 1 % lehet 

p) Tartalmi meghatározás (klorid). A porrádörzsölt és 100°-on szárított só 0,1 mg 
pontossággal mért kb.. 0,5 g0ját mérőlombikban 100 ml-re oldjuk. Az oldat 
10,00 ml-es részletét 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba csurga~juk, 
majd néhány szemecs~e horzsakövet, .50 ml vizet és .5 ml R-salétromsavat adunk 
hozzá„ Az oldathoz 20,00 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldatot csurgatunk s a csapadékos 
folyadékot, 2 g káliumnitrátot oldva fel benne, 3 percig forraljuk, majd a lehűtött 
oldathoz l ml I-vas(III)nitrát-oldatot öntünk és az ezüstnitrát feleslegét O, l n 
káliumrodanid-oldattal titráljuk. 
1 ml 0, l n ezüstnitiát-oldat 5,350 mg (lg , 72832) NH •.. CI-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok),[) (nehéz férnek) és m) (ernpireumás anyagok) 
szerint vizsgá1juk. 

Eltartds .. .Jólzáró edényben tartjuk. 

Arnmóniurnkloridot tartalmaz a «Tabletta ammonii chlorati alkali<olvens g 0,5» .. 
Másnév„ Szalrniáksó.. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokása.s napi adagja 

0,.5- 2,0 g 
3 -12 g 

(NH4) 2HP0 4 

57. 
Ammonium phosphoricum 

( Ammon .. phosph.) 
Ammóniumfoszfát 

Diammóniumhidr ogénfoszfát 

ms = 132,07 
Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por. Csaknem szagtalan .. fze gyengén 

sajátos sós .. Legalább 98% (NH4) 2HPO.-t tartalmaz .. 
Oldékonyság„ 1,5 sr vízben oldódik. R-szesz alig oldja .. 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyengén 
lúgos vagy semleges .. 
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Azonossági vizsgálat 

-a) Ammónium. 0,05 g készítményt 2 ml R-nátronlúgban oldunk. Az oldat enyh~n 
melegítve ammónia-szagú. 

b) Szekunder fo5zfát 0,2 g sót 1 ml vízben oldunk. Az oldat 1 csepp 1-metilnarancs
oldattól sárgára színeződik„ Az oldatban 3 ml R-ezüstnit1át-oldattól sárga 
csapadék keletkezik. A folyadék tisztáj<;t Pirosszínű. A sárga csapádék R-salétrom
sav foleslegében oldódik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é'i színez!I anyagok 2 g só 40 ml fii~sen kifürralt és lehűtött vízben :maradék 
nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot haszná1juk a d), e), g), és h) alatti vizsgálatokhoz 

d) Sava5ság, lúgosság 10 ml e) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77„ lap 12) szerint 
meghatározva pH= 7,.5-8,5 le_gyen 

e) Nehézfémek (ólom, va5, cink 5tb.). 10 ml e) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb ill. Fe 
vagy Zn. 

f) ]'{átrium„ A só vízzel megnedvesített kis próbája előzetesen kiizzított platinad1óton 
nem világító lángba tartva, a lángot legfeljebb múlékonyan festheti sárgára. 

g) Szulfit. 5 ml e) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk, de 3 ml R-só
savval S<':t-vanyítunk A változás megengedett mértéke grammonként 200 'Y 804• 

h) Klorid. 2,5 ml e) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk, de 3 ml 
R-salétromsavval savanyítunk. A változás megengedett mértéke grammonként· 
200 y Cl 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) T'a.1 talmi meghatározás 0, 1 mg pontossággal mért kb, O, 15 g sót 10 ml vízben oldunk 
és 5 csepp I-brómkrezolzöld-oldatot használva jelzőül, a kékszínű oldatot 0, 1 n 
sósavval zöldessárga színig titráljuk. Összehasonlító oldatul 10 ml pH=4 hidro
génkitevőjű tompító oldat, 10 ml víz és 5 csepp I-brómkrezÓlzöld-oldat elegyét 
használjuk„ , 
1 ml O,l n sósav 13,21 mg (lg ,12080) (NH4) 2HP04-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfC!el6nek ítélt készítményt a d) 
{lúgosság, savasság) szerint vizsgáljuk 

Eltartá<. Jólzáró edényben tartjuk 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal (bomlás), alkáliföldfém- és nehéz 

fémsókkal (csapadék) .. 
Má5név„ «Ammónium phosphoricum bibasicum>>, Dia1nmóniumfoszfát, Sze

kunder am1nóniumfoszfát. 
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58. 
+ Amylium nitrosum 

( Amyl. nitro s.) 
Izoamilnitrit 

2-metil-butanol-4-salétromossavészter: 

CH2-CH-CH 2-CH 2 0.NO 
1 

és kevés CH3 

3-metil-butanol-4-salétromossavésztet: 

CH2-CH 2-CH-CH 2 0 NO 
! cm. elegye. 

C5Hn0 2N ms = 117, 15 

_ Világos sárga, kristálytiszta folyadék. Szaga gyümölcsre emlékeztető, kábító .. 
Ize fűszeresen égető.. 90,0-95,0% izoamilnitritet tartalmaz. ' 

Oldékóny5ág. Vízben csaknem oldhatatlan .. R-szesszel, étenel, kloroformmal 
minden arányban elegyedik 

Ki!mhatá5 .. Vizes rázadéka (1 + 99) erősen savanyú vagy savanyú. 
Forrá5pont. 95°-97°. 
Sűrű,ég .. 0,870-0,880. 

Azonossági vizsgálat 

a) Izoamilalkohol. 1 csepp készítmény, 1 ml víz, 1 csepp jégecet és 1 ml tömény R-kénsav 
elegyét melegítve amilacetát szag érezhető. 

b) ]1/itrit 1-2 csepp készítmény és 10 ml víz elegyét 2 csepp R-nátronlúggal !lleg 
lúgosítva· 1 percig rázogatjuk„ A folyadékhoz 4 csepp R-sósavat, 1 ml !-keményítő-· 
oldatot elegyítünk és szemernyi káliumjodidot oldunk fel benn.e, A reakcióelegy 
csakhamar inegkékül. 

Minőségi )ivalitatív vizsgálat 

e) Savasság Üvegdugós mérőhenge1ben 1 ml amilnitritet 2 ml 0,1 n nátronlúg és 
2 csepp !-fenolftalein-oldat elegyével rázogatunk. A fenolftalein pi1os színe 
10 másod percen belül nem tűnhet el 

d) Aldehid„ 1 ml R-ezüstnitl'át, 1 ml R-szesz és 1 ml R-ammónia-oldat elegyéhez 
1 ml amilnitritet öntünk és a reakcióelegyet .5 percig vízfürdőn melegítjük, n1ajd 
kihűlése után 4 ml R-szeszt öntünk hozzá, A vízzel 10 ml-re kiegészített fülyadék 
nem lehet erősebb színű, mint az S 6 színmérték-oldat.. 

e) Víz. A készítmény 10 percre jeges vízbe állítva átlátszó maradjon. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Szárítáii maradék. mg pontossággal mért kb. 1 g készítményt az I 104 .. lap 2) szerint 
vizsgálunk. A 10.5°-on állandó súlyig szárított ~aradék legfeljebb a készítmény 
0, 1 %-a lehet. 

g-) Tartalmi meghatározá> (nitrit) .. 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban foglalt 
10 ml R-szeszhez mg pontossággal kb. 0,50 -g készítményt mérünk. Az oldathoz 
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20,00 ml O, 1 n ezüstnitrát-oldatot és 1.5 ml .5 %-os káliumklorát-oldatot elegyítünk, 
majd azt 1.5 ml R~salétromsavval megsavanyítjuk. A reakcióelegyet 5 percen 
át erősen rázzuk, majd 5 ml I-vas(III)nitrát-oldatot öntve hozzá, az ezüstnitrát 
fölöslegét 0, 1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk. 
1 ml O,l n ezüstnitrát-öldat 35,14 mg (lg ,54585) izoamilnitritet (C5H 110 2N) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek itélt készítményt e) 
(savasság) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Leforrasztott ampullákban, vagyféligtéltjólzáró üvegdugós üvegben 
hűvös helyen és fénytől teljesen védve (fekete papirosba csomagolva) zárt 
szekrényben tartjuk. 

Inkompatibilis azofennel (színeződés) és szesszel (bomlás) .. 

Adagolás. Legnagy<ibb egyszeri adagja pro inhaL 0,2 g 
Legnagyobb napi adagja pro inhaL 0,5, g 
Szokásos egyszeri adagja pro inhaL III-V gtt 
Szokásos napi adagja pro inhaL XX gtt 

Megiegyzl1,. Az amilnitrites ampulla vagy üvegedény kinyitásak01 óvatosan 
kell eljárni! 

Az amilnitrit gőze belehelve szédülést és ájulást okozhat. 

59. 

Aneurinum hydrochloricum 
( Aneurin.. hydrochlor.) 

Sósavas aneurin Sósavas tiamin B1-vitamin 
Sósavas 3-( 4' -amino-2' -metilpirimidil-5' -metil )-4-metil

·-5-{J-hidr oxietil tiazoli umklorid 

N~):"I CHr-N, ,C-CH3 
11 11 Cl~HCI, H20 

H e I~ ' NH Hc, , .,;c--cH2 c1-12 DH 3-~N z 's,... 

C12H„ON .scLHCl,H,O ms = 355,29 

Színtelen kristálylemezej< vagy fehér, esetleg sárgásfehér, kristályos por
Szaga jellegzetes, átható .. Ize keserű .. A f05°-on szárított készítmény legalább 
98,0% sósavas anemint (C12H 110N4SC1.HC1) tartalmaz. 

Oldékonyság„ 1 sr vízben, 45 sr R-szeszben oldódik.. Metilalkohol és glicerin 
is oldja .. Abszolút alkoholban, éterben, kloroformban, acetonban, benzinben 
és zsíros olajokban gyak01latilag oldhatatlan. 
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Kemhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 49) savanyú„ 
Olvadáspont„ 246°-2 52° (vízmentes só; gyors melegitéssel) „ 

··--------

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g készítményt 1 ml vízben oldunk. Az oldatot 1 ml R-nátronlúggal és 2 csepp 
R-kálium-vas(III)cianid-oldattal elegyítjük, majd 5 ml n-butilalkohollal össze
rázzuk Az alkoholos réteg 5-10 perc mulva kék színnel fluoreszkál.. A fluo
reszkálás eltűnik, ha az oldatot megsavanyí~juk és visszatér, ha azt ismét meg-
lúgosítjuk.. · 

b) 0,05 g készítményt 2,5 ml vízben oldunk és az oldatot 10 ml telített pikrinsav
oldattal elegyítjük. Sárga csapadék (aneminpikrát) válik le, mely lassan kristá
lyossá alakul, ha a kérr.1lőcső falát üvegbottal dörzsöljük„ .A vízzel mosott és 
10.5°-on kiszárított kristályok olvadáspontja 20.5°-209°„ 

, e) 5 mg készítmény 1 ml R-ólomacetát-oldat és 1 nil R-nátronlúg elegyében sárga 
színnel oldódik. A vízfürdőn melegített oldat színe barnára vált.ozik és lassanként 
csapadék válik le belőle (PbS). 

d) Klorid. 5 mg készítményt 2 ml vízben oldunk és az oldatot néhány csepp R-salét-· 
romsavval: majd néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük Fehér, túrós 
csapadék válik ki, mely R-amniónia-oldat fölöslegében oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizs~álat 

e) Oldhatatlan IÍ5 .5;:,Ínező anyagok. 1 g készítmény .50 ml fiissen kiforralt és lehűtött vízben 
maradék nélkül tisztán és csaknem színtelenül oldódjék .. Az oldat nem lehet 
erősebb színű, mint a P 1 színmérté~-oldat 
Ezt az oldatot használjuk az f), g) és i) alatti vizsgálatokhoz. 

f) Savasság Az e) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77.. lap 12) szerint meghatá
rozva pH = 3, 1-3,6 legyen. 

g) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.).. 4 ml e) szerinti oldatot az l 96. lap 2/a szerint 
- mértékoldat nélkül - vizsgálunk .. A netán bekövetkező váhozást fel percen 
belül állapítjuk meg .. - A készítmény nehéz fémet nem tartalmazhat.. 

h) Nátrium .. A készítmény kis próbáját előzetesen kiizzított és vízzel megnedvesített 
platinadróton nem világító lángban elhamvasztjuk.. A maradék a lángot leg
feljebb múlékonyan festheti sárgára .. 

i) Szulfát .. 2 ml e) szerinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint - szulfátmérték-olc\at 
nélkül ·- vizsgálunk. A készítmény szulfátot nem tartalmazhat.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárltá<i veszteség .. O,l mg pontosságg>l mért kb.. 0,20g készítményt az l 104 .. lap 3) 
szerint 105°-·on állandó súlyig szárítunk.. A súlyveszteség legfeljebb 5 % lehet. 

k) Izzítási maradék.. O,I mg pontossággal mért kb„ 0,50.g készítményt az I 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,2 % lehet 

1) Tartalmi meghatározás (összes klorid). 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,10 g készít
ményt 2 ml R-salétromsav és 20 ml víz elegyében oldunk. Az oldathoz 10,00 ml 
0, 1 n ezüstniÍ:1át-oldatot csurgatunk s a csapadékos folyadékot, 1 g káliumnitrátot 
oldva fel benne 3 percig fonaljuk, majd lehűtjük és a lehűtött oldatban az ezüst
nitrát feleslegét, 1 ml 1-vas(III)nitrát-oldatöt használva jelzőül, O, 1 n kálium
rndanid-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 3,546mg (lg ,549 70) Cl-t, illetőleg 16,86mg (lg ,22696) 
vízmentes sósavas aneurint (C12H170N4SC1.HC!) jelez .. 

m) Tartalmi meghatározás (kén) .. O,l mg pontossággal mért kb.. 0,15 g készítményt az 
I 102. lap b) szerint elroncsolva az I 122 .. lap 16) szerint vízsgálunk.. 
1 mg báriumszulfát 0,1374 mg (lg ,13785) S-t, illetőleg 1,445 mg (lg„ ,15984) 
vízmentes sósavas aneurint (C12H170N4SC!.HC1) jelez. 
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n) Tartalmi meghatároi:.ás ( 5ósav) o, 1 mg pontossággal mér_t kb. O,~O_ g készítményt 
20 1 fi:issen kifOrralt és lehűtött vízben oldunk„ Majd az oldato_t 2-3 csepp 
I-br~mtim61kék-oldatot használva jelzőül 0,1 n nátron,lúggal titrál~uk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 33,73 mg (lg ,52799) vízmentes sosavas aneur1nt 
(C„H170N4SOl.HCI) jelez.. k' , 

o) ·Tartalmi m~ghatározás (5ÓJava5 a~euiin). o,i mg.~ont?~s~ggal z:iért,kb. 0,0.5 g esz1t
ményt az I 135 lap 22) szer.int fluorometr1as eljarassal v1zsgalunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt azonos. olv,adás

pontú készítményt az e) (oldhatatlan és színező anyagok) s:ennt v'.zs~al]~k 
Megjegy:;és. Injekció készítésére csak te]jes vizs&álattal ellenorzott keszrtmeny 

használható., Oldatainak hidrngénkitevője legfel1ebb,. pH = 4,5 lehet. 
Eltartá.s. Jólzáró edényben, fénytől ;édve tartjuk. . . 

0 0 
, 

Sósavas aneurint tartalma;:; az «ln;ectzo aneurinz lzydrochloria 1 (o, et 5 fo» es a 
«Tabletta aneurini mg 'i» 

Inkompatibilis lúgos kémhatású és oxidáló anyagokk.aL 
Má 5név„ «\Titaminum B1», «Ihiaminum hydrochlor1cum»„ 

Adagolás .. Szokásos egyszeri adagja per os 0,005-0,01 g 

Szokásos napi adagja 

60. 

s. cut„ 
i. ven. 
r. musc 

per os 
s. cut. 
1. ven. 
i, musc, 

0,01 -·0,05 g 

0,015-0,03 g 
• 

0,01 -0,1 g 

+ + Apo111orphinu111 hydrochloricu111 
( Apomorph., hydrochlor.) 

Sósavas apomorfin Apomorf iniumklorid 
, 

/ HO ~ 

1: 
' 

HO # 

~ 

8 ,,;:::. 

C17H170 2N HCl, Y:!H,O ms=312,79 
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Morfinból mesterségesen előállított alkaloida sósavas sója, 
Fehér vagy szürké~fehér kristályos por; nedves levegő és fény hatására meg

zöldül.. Szagtalan. Ize gyengén keserlí. 82,6-85,8 % vízmentes apomorfin
bázist (C11H 110 2N) tartalmaz .. 

Oldékon)'ság,. 50 sr vízben, 30 sr R-szeszben oldódik. Éterben és klorofor mban 
gyakorlatilag oldhatatlan .. Vizes oldata állás közben megzöldül.. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 99) savanyú. 
Specifikus forgatóképesség., -46,6°-tól -50,0°-ig,,' 

Azonossági vizsgálat 

a) .Apomo1Ji.12 O,OI g készítmény 1 csepp tömény R-salétromsavtól vérpiros szíuű lesz, 
b) 0,01 g készítményt 1 ml vízben oldunk, majd frissen készített 5 ~~-as nátrium~ 

hidrqgénkar bonát-oldatot csepegtetünk hozzá, míg fehér csapadék válik le. 
A csapadék rázogatás közben a levegő hatására megzöldül,. A zöld Csapadék 
klmofmmban kékesibolya színnel oldódik 

c) Klorid, 0,01 g készítményt 5 ml pár csepp R-salétromsavval megsavanyított vízben 
oldunk Néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattól, fehér túrós csapadék válik le. 

Minőségi kval~tatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é; színezb anyagok 0,50 g készítmény 50 ml frissen kifonalt és lehűtött 
vízben maradék· nélkül, tisztán. oldódjék„ Az oldat csak halvány szürkészöld 
színű lehet. Ha az oldato.t forgatóképesség meghatározására is kívánjuk hasz
nálni, az előzetesen tömény kénsav felett kiszárított 0, 1 mg pontossággal mért 
készítményt 20°-os vízben mérőlombikban 50,00 ml-re oldjuk Ezt az oldatot 
hasznáUuk az e) alatti vizsgálathoz. 

e) SavaH«g A d) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatá
rozva pH = 3,5-nél nem lehet kisebb„ 

f) Oxidációs termékek.. 0,02 g készítményt szilárd káliumhidroxidról frissen ledesztillált 
1 ml R-éterrel rázogatunk. Az éter nem színeződhet, 

g) Idegen a.
1

kaloidák (mo1fin). 0,05 g készítményt 4 cm átmérőjű száraz papirosszűrőn 
'3 ml }(-sósavval öntünk le. A szűredék 1 csepp R-Mayer-oldattól legfeljebb 
opalizálhat, de nem zavarosodhat meg. 

h) Idegen anyagok. A készítmény mikroszkóp alatt kb. 100-szorns nagyítással vizs
gálva kizárólag hasábalakú kristályokból vagy ezek kristályos törmelékéből állhat. 
Nem kristályos részeket nem. tartalmazhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási ve.szteség, 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104„ lap 3) 
szerint tömény kénsav felett állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség 2,5-4, 5 % 
lehet. 

j) Izzítási maradék O,I mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az I 104„ lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. 

k) Tartalmi meghatározás, 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,03 g készítményt az I 123, 
lap 17/a-a) szerint vizsgálunk. · 
1 ml 0,02 n kénsav 5,346 mg (lg, 72805) vízmentes apomorfin-bázist (C

17
H

17
0

2
N), 

illetőleg 6,256 mg (lg ,79629) sósavas apomorfint (C
17

H
17

0
2
N HC1,Y,,H

2
0) 

jelez, · 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelő;,ek ítélt készítményt d) 
(színező anyagok) és g) (idegen alkaloidák) szerint vizsgáljuk 

Eltartás. Nedvességtől és fénytől védve nagyon jól záró edényben, méreg

szektényben tartjuk. 
lnkompatibili< lúgos kémhatású anyagokkal, jóddal, jodidokkal, csersavval 

és csersavtartalmú anyagokkal.. 
Adilgolá,s „ Legnagyobb egyszei:i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokáws napi adagja 

per os \ 
s„ cut 
per os ( 
s„ cut í 
per os \ 
s„ cut.. 
per os l 
s .. cut. 

0,02 g 

0,05 g 

0,005-0,01 g 

0,03 g 

Megjegyzés. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
· használhatunk. Az apomorfin-oldatot -- az injekciós célokra szolgáló oldatot 

is - frissen kifon alt és lehűtött vízzel hidegen, O, 3 % O, 1 n sósav hozzáadásával 

rendeléskor készí\jük 

61. 

Aqua cblorata 
( Aqu.. chlor.) 
Klóros víz 

c1. + aq as = 35,46 

Zöldessárga-színű, kristálytiszta, erősen klórszagú folyadék. Legalább 0,5 % 
Cl

2
-t tartalmaz. A készítmény, illetőleg a belőle eltávozó klórgáz, a nyálka

hártyát roncsolja, a fémeket pedig megtámadja„ Napfény hatására a készítmény 
lassan elhalványul, illetve elszíntelenedik. 

Oldékonyság. Vízzel, szesszel minden arányban elegyedik 

Kiszíté5·„ 
10 g durva poná dörzsölt káliumpermanganátot (kalium permanganicum) 

200 ml-es választólombikba szórunk. A lombik nyakába megolvasztott para
finnal átitatott egyfmatú parafadugóval, hosszúszárú, alsó harmadában 2 mm 
belső átmérőjű, 50 ml-es csapos tölcsért illesztünk oly módon, hogy a tölcsér 
szára a lombik alsó negyedéig érjen„ A tölcsér szárának valamivel hosszabbnak 
kell lennie, mint a mosópalackban és az üvegben lévő vízoszlop együttes magas„
sága. A tölcsér szárába a csapig vizet szívunk fel. A választó lombik oldalcsövét 
vízzel egy harmadáig· megtöltött mosópalackkal kapcsoljuk össze. Utóbbi 
elvezető csöve olyan derékszögben meghajlitott üvegcsőhöz kapcsolódik; amely
nek finoman kihúzott vége szobahőmérsékletű vízzel % részig töltött 0,5 literes 
üvegdugós palack aljáig ér. A csatlakozó üvegcsövek szorosan illeszkednek 
egymáshoz, hogy a fejlődő gáz a csővégeket összetartó gumicsövecskét lehetőleg 
ne érje. 

A készülék összeszerelése után a csapos tölcsért legtöményebb sósavval 
( acidum hydrochloricum concentratissimum) töl\jük meg és a csap alkalmas beállí-
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tásával cseppenként sósavat juttatunk k 'li 
fejlesztést a.z előtét víz telítődéséig folv:'af,.:'k umpermanganátra A kló1úz-

,M~g]eg~zes. A kló1gáz .dőállítása, illétve Ja klóros víz 
vegyrfulkeben vagy szellos szabad helyen végezhető. telítése csak jól húzó 

~inőségi kvantitatív vizsgálat 

a) I"artalmi uzeghatározás.. 100 ml-es ü e d ' E 1 · -
jodidot 10 ml vízben oldunk s: ~u~~J~va~ :~~:i'~t-lo:~1k?a1; .0,.5 g R-kálium
sággal megállapítjuk.. A lombikba kb. 2-3 l kl,. om r sulyat 0,01 g pontos
jával azonnal elzárt lombik súlyát. ism't ~ 01 or.os vizet c;urgatunk, s a dugó
A lombik tartalmát összerázzuk és a kivá e . '' g pont,os~agg~l megállapítjuk. 
titráljuk. Jelzőül I-keménvítő oldat t hlt.io~loht 0,1 n nat11umt10szulfát-oldattal 
1' 

1 
· , . . .1 - o aszna atunk. 

m' 0,1 n ~at'.m"'.t10szulfát-oldat 3,546 mg (lg ,54970) Cl,-t jelez„ 

Eltartas, A keszrtmenyt színültig t"It"tt ] 00 ) fényt1~íl védve hűvös helyen tartJ' uk. 
0
A al "t-eks ü".egdugós .P~lackokban. 

vazelmnal k . "k " „ " p ac o szarazra tornlt dugóját 
en1u meg es az uveg nyakat rs szárazra töröljük 

Elhalványult készítmény nem használható . 
A1ásnév„ «Aqua chlori»„ " 

62. 
Aqua destillata 

( Aqu .. dest.) 
Desztillált víz 

H 20 

J
' , ' · b"l k • „ • , ms = 18,02 
o rvovrz o eszult teljesen szmtelen "s "ti" t , 1 

Melegítve maradék ~élkill elpárolog .. e a a szo, szagta an és íztelen folyadék. 

Sűriiség.. o, 9982 
Forráspont„ 100°. 
Kemhatá.s, A frissen kiforralt és lehűtött desztillált " 1 v1z sem eges„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) Oldhatatlan és színező anyagok 200 · l , l 
desztillált vizet öntünk .. A ,deszti~ites ~Zlf,~ .en ka;csil henge1pohár ba 200 ml 
felülről nézve színtelen és kristálytiszt:11: e er 'B majd [ eket~, alapr ~ ?elyezve és 
se legyenek láthatók, ha a poharat ld lgY,eln ·1 'er;r;ekebego ~lkot?1eszek akko1 

' • • k. · 0 a 10 vr ag1t1u meg es 'elul "l 5 „ „ 

nagy1tasu · ez1nagyítóval vizsgáljuk.. · i

1 

ro -szoros 
b) Savasság lúgos ' 50 1" · „ „ . ' ,. ,sag. m mssen kiforralt és lehűtött desztill'lt " 2 , 

vo_ros oldattal hagyma vörös-színű legye , , a v1z csepp I-metil-· 
változzék„ ,. n es e szin egy csepp 0, 1 n sósavtól piros1a 

e) Ólom és nehézfémek. 100 ml-es színtelen h' b R-ecetsavat s 2 ml R-kénhid , . po ar an 100 ml desztillált vízhez 1 ml 
ld · 10genes vizet (vagy J-2 csepp R 't · l 

o atot) el'.'gyítünk A folyadék akkor is színtelennek l' " ~na tmmszu fid-

~;;::. \,~~:;~;; ~~~~: ~:r:;;e~nr:z!~~~~~1~;z~illált ;n::~f ~~~~,~;:~:~:1h~~0~17ij:k 
nia-oldatot elegyítünk. A desztill 'lt " "l o, 1~ a vrz~ga. t oldathoz 2 ml R-ammóa v1z o mot es nehezfemeket nem tartalmazhat, 
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d) Kalcium„ 100 ml desztillált vízhez 5 csepp R-ecetsavat és 10 csepp R-ammónium-
oxalát-oldatot elegyítünk, inajd a reakcióelegyet felforraljuk. Az oldat fel óra 
multán is kristálytiszta maradjon .. ..A„ desztillált víz kalciumot nem tartalmazhat, 

e) ,;\fdtrium,. Előzetesen kiizzított meghajlított végű platinadróton egy csepp deszm. 
tillált vizet nem világító J_ángban beszárítunk s a platinadrótot gyengén izzítjuk„ 
A ·láng még múlékonyan sem lehet sárga színű„ A desztillált víz nátriumot nem 
tartalmazhat., 

f) Ammónia. 100 ml-es színtelen pohárban 50 ml desztillált vízhez 1 ml R-Nessler-· 
-Winkler··oldatot elegyítünk .. A fofyadék nem színeződhet és színe 10 perc 
mulva sem lehet sötétebb, mint a 10 per e várakozási id6elteltével a vizsgálandó 
vízzel és ugyanannyi kémszerrel elkészített összehasonlító oldat„ .Az oldatokat 
fehér alapon felülről nézve hasonlí~juk össze. A desztillált víz ammóniát nem 
tartalmazhat. 

g) Szulfát. 100 ml-es színtelen főzőpohárban 50 ml vizsgálandó desztilláh vízhez 1 ml 
R-báriumklorid-oldatot elegyítünk. Az elegy sötét alapon ugyannyr trszta desz
tillált vízzel összehasonlítva 5 perc után sem változhat. A desztillált víz szulfátot 
nem tartalmazhat„ 

h) Klorid. 100 ml-es színtelen fözőpohárban 50 ml vizsgálandó desztillált vízhez 1 ml 
R-salétromsavat és 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk. Az elegy ugyan· 
annyi tiszta desztillált vízzel sötét alapon ósszehasonlítva .5 perc inultán sem 
változhat. A desztillált víz kloridot nem tattalmazhat 

i) ]\ritrit, nitrát„ 10 ml desztillált vízhez 1 ml R-szulíanilsav-oldatot és 1 ml R-a
naftilamin-oldatot öntünk, majd a folyadékot forrásig melegítjük .. A reakció
elegy nem válhat pirosas színűvé akkor sem, ha a folyadékhoz 1 ml R-sósav~t 
öntünk és 0,0.5 g cinkdarát téve hozzá, ismét forrásig melegítjük, majd .5 percig; 
várunk, 

j) Redukáló anyagok. 100 ml desztillált vízhez 5 ml R;·kénsavat és 0,5 ml O, 1 n kálium
permanganát-oldatot öntünk„ Az oldat hárorli percig tartó forralás után is 
rózsaszínű maradjon. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Szárítási n1aradék, 100 ml desztillált vizet 0, 1 mg pontossággal mért becsíszolt 
fedéllel ellátott mérőedényben vízfürdőn részletekben szárazra párologtatuiik .. 
A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfdjebb 0,001 % lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A kristálytiszta, színtelen, szagtalan, íztelen desztillált vizet a ') (ólom, 
nehézfémek), f) (ammónia) és h) (klorid) szerint vizsgáljuk.. 

Eltartás .. A desztillált vizet üvegdugós vagy dugó helyett üvegpohánal (té
gellyel) Iefödött üvegben tároljuk, melybe célszerűen színezüst lemezkét teszünk. 

Ha szénsavmentes desztillált .vízte van szükségünk, úgy 1 1 desztillált vizst 
lúgmentes 1 literes főzőlombikban 10 percen át élénk fonásban tartunk es 
lehűtünk.. 2 hetesnél régibb desztillált vizet nem használhatunk. 

Megjegy:é" Desztillált víz készítéséhez csak jó, főként ammóniától és oxidál
ható anyagtól mentes vizet ~asználhatu~k. J;Ia il"J'.e~ vizün~ ni;,ics, ~gy a követ
kezőkép járunk el. Meghatarozzuk a vrz lugossagat.. E vegbo'. merohe;rgerrel 
mért 100 ml vizet, 2 csepp 1-metilvörös-oldatot elegyítve hozza, O, 1 n sosavval 
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megtitrálunk úgy, hogy a végpont előtt a titrált oldatot kiforraljuk és a titrálást 
a lehűtött folyadékban fejezzük be. Az elfogyott O, 1 n sósa:v ml-einek számát 
a timsó millimolsúlyának egy harmadával (=158) szorozva az egy liter víz 
lúgosságával egyenértékű timsó mennyiségét kapjuk meg mg-ban kifejezve. 
E szám ezredrésze az egyenértékű timsó g-okban kifejezett mennyisége.. Az 
ammoma lekötésének biztosítására a desztillálandó víz minden liter ében a 
g-okban kiszámított timsó kétszeresét oldjuk fel. A szerves anyagok s a nitrit 
oxid~Iására annyi 2 %-os káliumpermanganát-oldatot öntünk a vízhez, hogy 
az pnos színű legyen .. Az oldatot egy éjjelen át ülepítjük s a folyadék tisztáját 
használjuk desztillált i:1z készítéséhez .. (Az üstből elpárolgó víz pótlása termé
szetesen csakis az így előkészített és ülepített vízzel történhet.) A desztilláló 
készülék üstjét a kazánkőtől gyakorta megtisztí\juk, mett. desztillálnunk csak 
kazánkőmentes kazánból szabad .. Ezért a desztilláló üstje szétszedhető legyen .. 
Szerv.es tömítő anyagok nem alkalmazhatók. Hűtője könnyen legyen tisztítható .. 
Igen1ól használható az olyan ú. n .. vízzár as készülék, melynek hűtője jénai üveg
ből készült, rézüs\je pedig belül ónozott (I 33 L lap 35 .. abra) .. 

63. 

Aqua destillata pro injectione 
( Aqu. dest. pro inJ) 

Injekcióhoz való desztillált víz 

Injekció készítésére csak jó ivóvízből frissen desztillált víz használható„ 
A nagyobb ~esztilláló készülékkel .előállított desztillált VÍZ középső frakciója 
alkalmas e celra. Az I 33L lapon tsmertetett folytonos üzemű kis desztilláló 
(35 .. ábra), vagy teljesen Iúgmentes jénai üvegből készült desztilláló berendezések 
is alkalmasak ilyen desztillált víz készítésére.. Az injekcióhoz használandó 
desztillált vizet csak frissen kitisztított készülékből desztillálhatjuk. Felfogó 
edény gyanánt krómkénsavval vagy kénsav-hidrogénperoxiddal kitisztított 
(I 61; lap) és vízzel, majd desztillált vízzel kiöblített alkáliszegény üvegeket 
hasznalhatunk.. A megtelt üvegeket mullszövetbe burkolt vattacsomóval 
zárjuk eL Egy naposnál régibb desztillált vizet injekció készítésére csak az eset
ben.használhatunk, ha a vizet a készítés után azonnal ampullákban Ieforrasztva 
stenleztük 

Minőségi vizsgálat 

a)-k) .. Az injekció készítésére való desztillált vizet az «Aqua destillata» cikkely a)-k) 
pontjai szerint vizsgá~juk„ 

1) Sterilitási vizsgálat., Az üzemi méretben előállított és leforrasztott ampullákban 
fCngalomba hozott készítményt az I 221. lap szerint vizsgáljuk. 

m) Pirogén anyagok. Az injekció készítésére való desztillált vizet az I 223,. lap 5) szerint 
vizsgáljuk. 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak az a)-k) vizsgálatokkal ellenőrzött 
frissen desztillált vizet használhaüuk. Az injekcióhoz való desztillált víz pirngén 
anyagot nem tattalmazhat 

Eltartás. A szükségletnek megfelelő nagyságú (2-20Q ml) ]efonasztott 
ampullákban sterilezve tartjuk ' 
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64. 

·~ ~ Arecolinum hydrobromicum 
( Arec .. hydrobrom.) 

Brómhidrogénsavas arekolin 
Brómhidr ogénsavas N-metil-1,2-,5 ,6-tetr ahidr opiridin-3-kar bonsa v

metilészter Arekoliniumbromid 

C,H130 2N HBr ms = 236,12 

Az Areca catechu L - Palmae ·--szárított, érett magvaiból kivont, vagy mester
ségesen előállított alkaloida bróm.hidrogénsavas só1a F.ehér vaF ?sakn.em 
fehér tűalakú kristályok vagy knstalyos por. Szagtalan .. Iw keseru, sos. Feny 
hatására elváltozik. A' kénsav felett szárított készítmény '.ega'.ább .63,8 % 
arekolin-bázist (C8H 130 2N), illetőleg legalább 99,4% b10mh1d1ogensavas 
arekolint (C8H 130 2N. HBi) tartalmaz„ 

Oldékonyság. 1 sr vízben, .10 sr ~~szeszben, 2 sr forró R-szeszb,en oldható.. 
Éterben és klorofor mban ahg oldod1k. 

Olvadáspont. 169°-175° .. 
Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyen

gén savanyú„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Arekolin .. O,IO g készítményt 3 ml vízben oldunk Az o.ldat 1-1 m.1-es részletében 
O J n 1"ód-oldat vörösbarná, R-brómos-víz narancssarga csapadekot okoz„ 
' ' d b) Bromid„ Az a) szerinti oldat 1 ml-éből pár csepp R-ezüstnitrát-oldat zöl essárga 

árnyalatú fehér csapadékot választ ki„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok .. 0,60_g készítmény 3 ml frissei: kifo11a1; és !el;íí,tött 
vízben tisztán és színtelenül oldódjék„ Az oldatot 9 ml kiforralt v1zzel h1g1tva 
a d), e) és f) alatti vizsgálatokhoz használjuk . . 

d) Savas.ság. A e) szerinti oldat hidrogénkitevőj~ az I 77.. lap 12) szermt meghata
rozva pH =5,4-nél nem lehet kisebb. 

e) Szulfát. l ml e) szerinti ol~at?t ~z I 99 .. „lap 9/a szerint - szulföt-méitékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A kesz1tmeny szulfatot nem tartalmazhat 

f) Idegen alkaloidák.. 1 ml e) szerinti oldatban 0,25 g nátriumklmidot oldunk Az oldat 
5 csepp R-nátronlúgtól ne.m zavarosodhat meg, 
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g) Idegen s,;:en:;es an)'agok; mo:jin. 0,05 g készítményt porceláncsészében 1 ml R-kén
sa\'Val vízfürdőn bepárologtatunk .'\. maradékhoz 1 ml R-tömény kénsavat 
adunk és az elegyet vízfü1dőn ismét melegí~jük i\.z oldat nem színeződhet akkor 
sem, ha ahhoz 1 csepp R-vas(III)klorid-oldatot adunk„ 

Minőségi kvántitativ vizSgálat 

h) Szárítá<i veszte.ség. O,I mg pontossággal méit kb 0,20 g készítményt az I 104. lap 3) 
szerint kénsav felett állandó súlyig szárítunk __ !\súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 

i) ]z;;ítási maradék„ 0,1 mg pontossággal mért kb 0,10 g készítményt az l 104. lap 4) 
sz~\ int elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet.. 

j) Tartalnd meghatározás. 0, 1 mg pontossággal mért előzetesen kénsav felett kiszárított 
kb 0,20 g készítményt a «Lhininum sulfllricum» cikkely p) pontja szerint \rizS
gálunk. 1 ml 0,1 n nátronlúg 23,61 mg (lg ,37314) b1ómhidrogénsavas arekolint 
(C5H130 2N.HBr) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a g 1 (idegen szerves anyagok) szerint vizsgáljuk, 

Eltarfá<„ Fénytől védve, jólzáró üvegdugós üvegben a méregszekrényben 
tartjuk 

Inkompatibilis lúgos anyagokkal. 
Adagolá5. Legnagyobb egysze.r·i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

C 2H 30,Ag 

65. 

+ Allgentum aceticum 
( Ar gent.. acet.) 

Ezüstacetát 
CH3 COOAg 

0,0005 g 
0,0015 g 

ms = 166, 92 
Szürkés-fehér csillogó kristályok, vagy kristályos pm Fény hatására szürkés 

ibolya színű lesz Csaknen1 szagtalan fze undorító, fé1nes, összehúzó„ Hevítve 
ecetsavgőz fejlődése közben bomlik és fémezüst marad vissza„ Legalább 99 % 
C2H 30 2Ag-t tartalmaz. 

Oldékonyság .. 108 sr víz, 15 sr forró víz oldja„ S2:eszben kevéssé oldódik„ Vízzel 
forralva bomlik · 

Kémhatás.. Fiissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (0,20 + 19,80) 
semleges vagy gyengén savanyú. , 

Azonossági vizsgálat 

a) fü;ü<t 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk. Az oldatban 5 csepp R-sósav hatására fehér, 
túrós csapadék keletkezik, amely 6 ml R-ammónia-oldatban oldódik. 

b) Acetát,. 1 ml víz, 1 ml R-szesz és 1 ml tömény R-kénsav forró elegyébe O, 1 g-finoman 
porítOtt ezüstacetátot szórunk és az elegyet forrásig melegí~jük, Etilacet.át··Szag 
é1ezhető. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok 0,5 g ezüstacetát 50 ml vízben enyhe melegítéskor 
maradék nélkül, csaknem tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk ad), e) ésf) alatti vizsgálatokhoz .. 

d) Savm5~g. A e) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatár~zva 
pH==6,3-nál nem lehet. kisebb . 

.. e) Ólom, réz, bizmút, alumínium. IO ml e) szerinti oldathoz 1 ml R-ammónia··oldatot 
elegyítünk„ Az elegy tiszta, átlátszó és színtelen maradjon, 

f) Va5. 30 ml e) szerinti oldathoz 3 ml R-sósavat elegyítünk és a csapadékos folyadékot 
felforraljuk, majd megszű1jük, Ezt a kristálytiszta szűredéket hasznáUuk a 
g) alatti vizsgálathoz is. 5 ml szűredéket az 1 97„ lap 4/a szerint-· vas-mérték-· 
oldat nélkül - vizsgálunk„ A készítmény vasat nem tartalmazhat. · 

g) Szulfát.. 10 ml f) szerinti szűredéket az I 100 .. lap 9/c szerint - szulfát-mérték
oldat nélkül ·- vizsgálunk. A készítmény szulfátot nem tartalmazhat„ 

h) Ammóniunz, nitrát .. 0,2 g készítményt az I 100„ lap 12) szerint·-· ammónia-mérték
oldat nélkül - vizsgálunk„ A készítmény seni ammóniát, sem nitrátot nem tar
talmazhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Idegen 5Ók. 0, l mg pontossággal mért kb. 0,5 g sót enyhe melegítéssel 20 ml vízben 
oldunk és az oldatot 3 ml R-sósav hozzáelegyítése után felforraljuk. A csapadékos 
folyadék kristálytiszta szűredékét 0, 1 mg pontossággal előre megmért porcelán
vagy üvegcsészében vízfürdőn szárazra párologta~juk, majd 100°-on állandó 
súlyig szárítjuk A maradék legfeljebb a só 0,2 %·a lehet 

j) Tartalmi meghatározá5,, 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,8 g sót mérőlombikban 
10 ml R-salétromsavban oldunk és az oldatot vízzel 100 ml-re egészítjük ki 
Az oldat 20,00 ml-es részletét 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba csur
gatjuk, 30 ml vizet, 3 ml R-salétromsavat és 1 ml 1-vas(III)nitrát-oldatot ele
gyítünk hozzá, majd O, 1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n káliumrodanid-oldat 16,69 mg (lg ,22252) C,H,0 2Ag-t jelez, 

T~jékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítrhényt az 
e) (ólom, réz, bizmút, alnmínium) szerint vizsgá\juk„ 

Eltmtá.<.. Jólzáró üvegdugós üvegben, portól és fénytől védve, zárt szek
rényben tartjuk. 

'fnkompatibili5 haloid-,ókkal, lúgos kémhatású anyagokkal, redukáló szerek
kel és számos szerves anyaggal.. 

Me gjegyzéi, Oldata hővel nem sterilezhető (bomlás). 

66. 
Argentum colloidale 

( Ar gent. coli.) 
Kolloid ezüst 

Zöldes- vagy kékesfekete-színű, kissé fémfényű szemecskék Legalább 70 %, 
vízben kolloidálisan oldódó fémezüstöt tartalmaz„ Szagtalan. Gyakran nedv
szívó. Fény hatására elváltozik 
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Oldékony,ág. 2,5 sr vízben lassan oldódik. R-szeszben, éterben, acetonban 
oldhatatlan .. 

Kemhatás .. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) sem„ 
leges, vagy gyengén lúgos„ 

Azonossági vizsgálat 

.a) Ezüst é5 protein. 0,05 g készítmény porcelánlemezen hevítve füstölög, majd égő 
szőrre emlékeztető szagot árasztva elég. A maradékot néhány csepp tömény R·· 
salétromsavban oldjuk, az oldatot 1-2 ml vízzel hígítjuk és kis vattapamaton 
megszűrjük. A szűredékből néhány csepp R-sósav hozzáadására fehér, túrós 
csapadék válik ki, mely R-ammónia-oldat foleslegében oldódik. 

b) Kolloid-ezüst. 0,10 g készítményt 5 ml vízben oldunk„ Az át nem látszó és ráeső 
fényben zavaros oldat rázogatáskor erősen habzik„ A 200 ml-re hígított oldat 
kémlőcsőben áteső fényben nézve tiszta és átlátszó, ráeső fenyben azonban 
ekkor is zavaros. Színe áteső fényben vörösbarna, ráeső fényben barna és sötét
zöld vagy barna színben fluoreszkál (különbség a protein-ezüsttől) .. Az oldat 
néhány csepp R-sósavtól megzavarosodik, R-nátronlúggal semlegesítve azonban 
ismét feltisztul„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Lúgosság. I,O g készítményt kb. 20 ml-es porcelántégelyben elhamvasztunk Ki· 
hűlés után a maradékot háromszor egymásután 10--10 ml forró vízzel kivonjuk„ 
Lehűlés után az egyesített oldatokat, 2-3 csepp !-fenolftalein-oldatot használva 
jelzőül 0,1 n sósavval titráljuk Az oldat semlegesítésére legfeljebb 1,1 ml O,I n 
sósav fogyhat.. 

d) Klorid .. 1 mlf) szerir«i szűredéket vízzel 30 ml-re hígítunk 6 ml hígított oldatot 
2 ml tqmény R-salétromsavval a szerves anyag elroncsolásáig fOrralunk„ Az oldat 
nem lehet erősebben zavaros, mint 2 ml klorid-mértékoldat, 1 ml R-salétromsav. 
1 ml R-ezüstnitrát-oldat és 4 ml víz elegye. A változás megengedett mértéke gram: 
monként 2 mg CL 

e) Eiektrolit-bzlkeny5ég .. .5 ml b) szerinti felhígított oldatot 5 ml 5 %-os nátriumklo:id
oldattal 1 percig rázogatunk„ Az elegy áteső fényben barna és átlátszó maradjon„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Oldhatatlan maradék. O,I mg pontossággal mért 0,5 g készítményt üvegdugós 
Erlenroeyer-lombikban 20 ml vízre hintünk, majd a keveréket 5 perc mulva 
összerázzuk és további 30 perc mulva 100°-on előre kiszárított és üvegdugós 
mérőedényben 0, 1 mg pontossággal lemért 7 cm átmérőjű papirosszűrőn szűrjük„ 
Ezt a szűredéket haszná~juk a d) alatti vizsgálathoz„ A szűrőt vízzel mossuk és 
100'-on állandó súlyig szárítjuk. A maradék legfeljebb 2 % lehet .. 

g) Tartalmi meghatározá5 (ezüit). 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,05 g készítményt 
100 ml-es roncsolólombikban az 1 103,. lap e) szerint elroncsolunk A tiszta és 
~tlátszó oldatot 50 ml vízzel felhígítva, 1 ml R-vas(III)nitrát-oldatot használva 
Jelzőül, 0, 1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk. 
l ml 0,1 n káliumrodanid··oldat 10,79 mg (lg ,03294) Ag-tjelez .. 

T~j ékoztató gyors vizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
e) (elektrolit-érzékenység) szerint vizsgá\juk. 
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Eltartás. Jólzátó kis üvegekben, fénytől védve tartjuk , 
Inkompatibilis hígított savakkal, tömény só-oldatokkal, vassokkaL Hidrogén

peroxiddal robban! 
Másnév., «Collargolum» (Sz VIII.) . 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja i .. ven .. 0,1 g 
Szokásos napi adagja i. ven.. 0,2 g 

1\1egjeg_y;;és, A kolloid·-ezüstöt hideg ;'Ízzel :ázogat:va ol,dj~k és"a~. oldatot 
rendeléskor készí\jük. Az oldatot szükseg eseten papnosszuron szur1uk 

67. 
>!< Argentum nitricum 

( Argent .. nitríc) 
Ezüstnitrát 

AgNO, ms = 169,89 
Színtelen vagy csaknem színtelen csillogó táblás kristályok. Szagtalan .. 

Híg vizes ~Jdata is keserű fémes ízű, a nyálkahártyát marja .. Hevítve meg-· 
olvad, majd erősebb hevítésre vörösbarna gőz fejlődése közben színezüst marad 
vissza. Legalább 99 % AgN03-t tartalmaz .. 

Oldékonyság, 0,6 st vízben, 0, 11 st forró vízben, 15 sr R-szeszben oldódik. 
Kémhatá5.. Vizes oldata ( 1 + 19) gyengén savanyú, vagy savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Ezüst .. 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk Az oldatból 5 c~epp R-só,sa:vtól túrós, fehér 
csapadék válik le, mely R-ammónia-oldat feleslegeben old°.d'~ , 

b) Nitrát 0,05 g sót 2 csepp vízben oldunk s az oldathoz 3 ml to~eny R-kensavat 
elegyítünk A lebiítött oldatra tömény R-vas(II)szulfát-oldatot retegezve a folya
dékok érintkezési felületén barnás-fekete gyűrű keletkezik, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színezó' anyagok. 3 g ezüstnitrát 60 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk a d), e}, és h} alatti vizsgálatokhoz .. 

d) Ólom, réz, bizmút, alumínium 4 ml e) szerinti oldathoz 6 ml R-ammónia-oldatot 
elegyítünk. Az elegy tiszta, átlátszó és színtelen legyen„ , , 

e) Vas. 30 ml e) sze1inti oldathoz 6 ml R-sósavat elegyítünk és a csapadekos folyadekot 
felfonaljuk, majd leszűijük. Ezt a'. kristálytiszta szűredéket használjuk azf} és g) 
alatti vizsgálatokhoz is. 
5 ml szűredéket az I 97. lap 4/a szeiint vizsgálunk A változás megengedett 
mértéke grammonként 50 'Y Fe,. , .. , 

f) Ammónium. 5 ml e) szerinti szűredéket 1 ml R-nátronlúggal elegyitunk es az oldatot 
az I rn lap 7/a szeiint ·- ammónia··mértékoldat nélkül - vizsgáljuk. A 
készítmény ammóniát nem tartalmazhat. , 

g) Szulfát .. 1 O ml e) szerinti szűredéket vízfürdőn ;zárazra pár~logt~tu;ik. A ma;ad.ekot 
13 ml vízben oldva, az I 100 lap 9/c szermt, ·- szulfat'me1tekoldat nelkul ·
vizsgáljuk. A készítrr.ény szulfátot nem tartalmazhat 
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h) Redukáló anyag (nitrit). 10 ml e) szeiinti oldathoz 1 ml R-salétromsavat és 0,05 ml 
0, 1 n káliumpermanganát-oldatot elegyítünk. A rózsaszínű oldat .5 r)e;rcen belül 
nem színtelenedhet el 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Idegen sók. mg pontossággal mért kb. 0,50 g ezüstnitrátot 10 ml vízben oldunk. 
Az oldatot 5 ml R-sósavval elegyítjük, a csapadékos folyadékot felfonaljuk, majd 
előre megnedvesített papirosszűrőn kristálytisztára szűrjük A szűrőt kevés 
vízzel kimossuk. A szűredéket és mosóvizet, előzetesen 0, 1 mg pontossággal mért, 
becsiszolt fedelű szárító edényben vízf.ürdőn szárazra pár,ologtatjuk és 105°.-on 
állandó súlyig szárí\juk. A maradék legfeljebb a só 0,2 %-a lehet. 

j) Tartalmi meghatározás .. 0,1 mg pontossággal mért kb 1, 7 g sót mérőlombikban vízzel 
100 ml-re oldunk. Az oldat f0,00 ml-es részletét 100 ml-es lombikba csurgatjuk, 
40 ml vízzel és 5 ml R-salétromsavval elegyítjük, majd 1 ml I-vas(III)nit1át
oldatot használva jelzőül, 0, 1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk 
1 ml 0,1 n káliumrodanid-oldat 16,99 mg (lg ,23016) AgNO~ jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan inegfelelőnek ítélt készítmény 
0,2 g-ja 5 ml R-ammónia-oldatban maradék nélkül, tisztán és színtelenül 
oldódjék (más nehézfém) .. A készítményt aj) (tartalmi meghatározás) szerint 
vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró edényben, fénytől védve, zátt szekrényben tartjuk. 
Ezüstnitr áttal készül a «Solutio oplzthalmica argenti nitríci» és az « Unguentum 

argenti nitrici»„ _ 
Inkompatibilis haloid-sókkal, lúgos kémhatású anyagokkal, redukáló sze

rekkel, csersavval (csapadék) és szerves anyaggal. 
Másnév, «Lapis infernalis», «Lapis». 

Adagolás.: Legnagyobb egyszei:·i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

68. 

0,03 g 
0,10 g 

0,01 g 
0,03 g 

Argentum proteinicum 

( Argent .. prot.) 

Protein-ezüst 

Világosba;na-színű, könnyű, igen finom, kissé nedvszívó pm. Csaknem 
szagtalan.. Ize gyengén fémes és jellegzetesen keserű.. A 80°-on kiszárított 
készítmény 7,5-8,5% vízben koll0idálisan oldódó Ag-t tartalmaz .. Fény 
hatására elváltozik 
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Oldékonyság. 1-2 sr vízben lassan feloldódik. Glicerinben kevéssé oldható. 
R-szeszben, éterben, klornformban és széndiszulfidban gyakorlatilag oldha-

tatlan. 
Kémhatás Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (! + 49) gyen„ 

gén lúgos .. 
Azonossági vizsgálat 

a) Ezüst l5 protein, 0,10 g készítmény porcelánlemezen hevítve füstölög és égő szőrre 
emlékeztető szagot árasztva felpuffad, majd elég. A maradékot kiizzítjuk, lehülés 
után néhány csepp tömény R-salétromsavban oldjuk, 1-2 ml vízzel hígítjuk 
és kis vattapamaton leszűrjük. A szűredékből néhány csepp R-sósav hozzáadására 
fehér, túrós csapadék válik le, mely R-ammónia-oldat feleslegében oldódik. -

b) Protein. 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk, majd 5 ml R-nátrnnlúgot és 1 ml 
2 °fo-os réz(II)szulfat-oldatot öntünk hozzá„ A_z oldat néhány perc mulva szennyes 
ibolyaszínű lesz (biuret). 

(-'; 
Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan anyagok. 0,5 g készítmény 1 ml vízben maradék nélkül ~ldódjék A 9 ml 
vízzel felhígított oldat nem fluoreszkál, áteső fényben pedig tiszta és barna színű. 
Ezt az oldatot használjuk a d), f) és h) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Sava55ág, lúgosság. l ml e) szerinti oldatot 9 ml vízzel hígítunk. Az oldat 1 csepp 
I-fenolfralein-oldattól nem változhat és a kék lakmuszpapirnst nem pirosíthatja 

meg. 
e) Ionos ez.üst. 0,5 g készítményt 5 ml abszolút alkohollal 1 percig rázogatunk, majd az 

alkoholt leszűrjük A szűredék néhány csepp R-sósavtól n.em változhat. 
f) Ammónium. 1 ml e) szerinti oldatot 9 ml vízzel hígítunk, az oldathoz 2 ml R-nátron

lúgot öntünk és felforraljuk„ Ammónia-szag nem lehet érezhető és a gőzök a 
nedves lakmuszpapirost nem kékíthetik meg„ 

g) Klorid„ 0,05 g készítményt kémlőcsőben .5 ml tömény R-salétromsavval a szerves 
anyag elroncsolásáig fürralunk, majd az oldatot vízzel 10 ml-re hígítjuk. Az oldat 
nem lehet erősebben zavaros, mint 2 ml klorid-mértékoldat, 5 ml tömény R
salétromsav, 1 ml R-ezüstnitrát-oldat és 2 ml víz elegye„ A változás megengedett 
mértéke grammonként !OOO y CL 

h) Nem protein fehérjék (enyv) .. 1 ml e) szerinti oldathoz tömény R-sósavat csepeg
tetünk. Bőséges fehér csapadék válik le, mely gyorsan megbarnul. A csapadék 
7 ml tömény R-sósav azonnali hozzáadására ismét oldódik„ 

i) Gelatóz-ezüst„ A készítmény kis részlete szórt napfényen 2 -órán belül nem vörö
södhet, illetve nem sötétedhet meg, 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Szárítási ve.szteség .. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104„ lap 
3) szeiint 80°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 3 % lehet.. 

k) Tartalmi meghatározás (ezüst)„ Az előzetesen kiszárított készítmény 0,1 mg pontos-, 
sággal mért kb 0,10 g-ját az I 103 .. lap e) szerint elroncsoljuk.. A tiszta és átlátszó 
oldatot 50 ml vízzel hígítva l ml 1-vas(III)nitrát-oldatot használva jelzőül, 
0,01 n káliumrndanid-oldattal titráljuk. 
l ml 0;01 n káliumrodanid-oldat 1,079 m_g (lg ,03294) Ag-tjelez 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan anyagok) szerint vizsgáljuk.. 

Eltartás„ Jólzáró üvegben, fénytől és nedvességtől védve tartjuk. 
Inkompatibilis erős savakkal, csersavval, nehéz fémsókkal oxidáló szerekkel. 
Másnév .. «Protargolum» (Sz. VIIL) ' 

Adagolás.: Szokásos egyszeri adag ja 0,05 g 
Szokásos napi adagja 0, 15 g 

fJ.egjegY,zls, ~ készí~m~i;yb?l o.ldatot űgy készítünk, hogy azt a víz szmere 
szoriuk es teljes oldodasrg allm hagyjuk.. Oldatát mindig frissen készítjük. 

69. 

+ + Atropinum sulfuricutn 
( Atrop .. .suif) 

Kénsavas atropin 
Kénsavas tropin-dl-tropasavészter Atropiniumszulfát 

H2C_......jc--c~2 CH20H 
1 HN-CH3 CH-0 co-tH-C6H5 so„--,H2D 

H2C~ / 
HC-CH2 2 

(C11H 23Q 3N) 2 . H 2SO,,H 20 ms = 694,82 

, Fők ént ~'! Atrop~ bell?d~nna L -Solanaceae- éveiőnövényből nyert alkaloida 
kensayas S~Ja •. Fehe~ knstali'.os, ~agy szemecskés por .. Szagtalan„ Íze nagyon 
k7sern„ 81,6--;83,6 Yo atrnpm-bazrst (C17H 230 3N), illetőleg 98,0----100,4 % 
kensa".as at;opmt [(?17H 230 3N) 2 • H 2SO „H 20] tartalmaz .. 

.Oldekonys~g. 1 sr vrzben, 3 sr R-szeszben oldódik. Klornformban és éterben 
alrg oldhato„ 

Kemhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) sem
leges vagy gyengén savanyú .. 

Olvadáspont„ A 105°-on kiszárított készítmény olvadáspontja 188°-198°. 
Forgatóképmég .. Inaktív .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Atropin,. 0,01 g készítmén-Yt potcelántálban .5 csepp tömény R-salétromsavval le
cseppentve, vízfürdőH: szárazra párologtatunk és a sárgás színű maradékot 
3 ml R-acetonban oldjuk Az oldat 10 csepp 3 %-os szeszes· Üliumhidroxid
oldattól ibolyaszínű lesz. 
úgy_ is e,ljárhatu;>k; hogy a beszárított maradékra R-káliumhidroxid-darabkát 
t~~zun~ e~ azt nehany csepp legtöményebb szesszel megnedvesítjük„ A kálium-' 
h1drox1d rbolyaszínű lesz (Vitali-reakció) 
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1. 

b) Szulfát 0,01 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Az oldatot néhány csepp R-só
savval megsavanyítjuk, majd kevés R-báriumklorid-oldatot cSépegtetünk hozzá„ 
Fehér csapadék keletkezik · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és .színezó anyagok. 1 g készítmény 2 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben 
maradék nélkül tisztán és színtelenül oldódjék. 
Az oldatot frissen kifürralt és lehűtött vízzel mérőlombikban 20 ml-re kiegészítve 
a d), e) és f) alatti vizsgálatokhoz használjuk 

d) Savas.<ág .. A e) szerinti oldat hidrogénkitevője az l 77.. lap 12) szerint meghatá
rozva pH=5,0-nél nem lehet kisebb.. 

e) Hioszeiamin, szkopolamin. A e) szerinti oldat forgatóképessége az I 73 .. lap 8) szerint 
200 mm-es csőben meghatározva legfeljebb ± 0,60° lehet 

f) Idegen alkaloidák ( apoatropin). 4 ml e) szerinti oldatot 6 ml vízzel és 2 ml R-ammónia
oldattal elegyítünk„ ·Az oldat gyengén opalizál, 5 ml víz hozzáadására azonball 
feltisztul.. 

g) Idegen szerve.< anyagok ( moifin). 0, 05 g készítményt előzetesen. tömény kénsavval 
kiöblített kérnlőcsőben 2 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat nem leh~t 
erősebb színű, mint a Z 4 színmérték-oldat. A szín egy csepp R-vas(III)klorid
oldat hozzáadására akkor sem változhat, ha a kénsavas oldatot megmelegí~jük„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat • 
h) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104 .. lap 3) 

szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség 2,5-4,0 % lehet.. 
i) f;;zítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,20 g készítményt az I 104„ lap 4) 

szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 
j) Tartalmi meghatározás 0, l mg pontossággal mért kb. 0,04 g készítményt az I 123. lap 

17/a szerint vizsgálunk 
1 ml 0,02 n kénsav 5,787 mg (lg ,7624'7) atropin-bázist (011H 230 3N), illetőleg 
6,948 mg (lg ,84187) kénsavas atropint [(011H 230 3N) 2 •. H 2S04,H20] jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 

a e) (oldhatatlan és színező anyagok) és g) (idegen szerves anyagok) szerint 
vizsgáljuk. 

Megjegyzés. Injekdó készítéséhez csak a teljes vizsgálattal ellenőrzöttkészít
mény használható .. 

Eltartás .. Jólzáró edényben, fénytől védve, a méregszekrényben taqjuk 
Kénsavas atropint. tartalmaz az «l~jeetio atropini syifurici 0,05% et 0,1 %», 

<<lnjectio morphini hydrochloriei 1 % et 2% eum atropino suljurico 0,05%»,«Solutio 
ophthalmica atropini suifuriti» és a «Tabletta atropini suifurici mg 1/ 3». 

Inkompatibilis lúgos anyagokkal, jóddal, csersavvaL 
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Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja per os l 
s .. cut. 

Legnagyobb napi adagja per os l 
s. cut„ -

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

per os l 
s„ cut. 
per os l 
s. cut. 

0,001 g 

0,003 g 

0,00033 g 

0,001 g 

C20H 2,0H 

70. 

Axerophtholum solutum 

( A~eroplzth. sol.) 

Axeroftol-oldat A-vitamin-oldat 

* H helye~ fökint DC R; R=alkil 

ms = 286,44 

J?.-~"Ítamin-, és A-~~it~mi_n-~sírsav:észt~r-tartalrnú 11aln1áj-olaj, vagy halmáj
olaJ es finomrtott novenyr, u. n .. etolajok elegye, esetleg ú .. n .. A-vframin-kon
cen.trátum va?."Y, mester~éges A-vitamin (A-vitamin-zsírsavészter) ha!máj
olaJ.ial vagy novenyr olajokkal készült oldata. 

Sárga va,gi;: barnás,;árga, ~nybén ha'.sz,ag~ és halízű, de nem avas szagú 
vagy a_vas r~u fo'.yadek A-vrtarr:rn-hataserteke grammonként 30000 egység. 

. 0'.dikonysag. ,Vrzbe!' ,gyakorlatrlag oldhatatlan; legtöményebb szeszben kis 
mertekben oldodrk Eterrel, kloroformmal, benzinnel elegyedik. 

Azonossági vizsgálat 

a) Axeroftol„ 1-2 c,sepp készítményt porcelántálban 5-,6 csepp vízmentes kloroforin
ban. oldunk es az oldatba színtelen antimon(III)klorid-kristálykát dobunk 
A krrstály és a körülötte lévő folyadék 1 percen belül sötétkék-színű lesz .. 

b) 1 csepp készítményt 1 ml R-klorofmmban oldunk. Az oldat analitikai kvarc
lámpával. vi.zsgálva élénk zöldes-sárga színben fluoreszkál.. A 3 ml 5 %-os R
szeszes p1kr1nsav-oldattal összerázott keverék nem fluoreszkál. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Savszám„ mg pontossággal mért kb. 2 g, készítményt az I 1.53, lap 1) szerint vizs
gálunk A savszám legfeljebb 2,5 lehet. 

d) Hatásérték-viz5gálat {D-vitamin). A készítmény D-vitamin hatásértéke alkalmas 
biológiai módsze!!el meghatározva grammonként legfeljebb 1000 egység lehet 

e) Hatásérték-vizsgálat {A-vitamin) .. A készítmény A-vitamin hatásértékét az I 132. lap 
20) szerint határozzuk meg. 
1 nemzetközi egység 0,3 'Y axerofi:ol hatásértékének felel meg. 

Eltartá<.. Fénytől védve, iólzáró üvegben hűvös helyen tartjuk 
Másnév„ «Vita1ninum-A 'Solutum»„ ' 

Adagolás. Szokásos egyszeri ddagjá XXX gtt 
Szokásos napi adagja LX gtt 

Csak az érvényben levő ;ogszabályoknak megfelelő és forgalombahozatalra enge
délyezett készítmény tartható készletben és adható ki .. 
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71. 

Azophenum 
( Azoph.) 
Azofen 

l-Fenil-2,3-dimetil-5-pirazolon 

HC C-CH3 
15 : 1 

O=C......._ 1 /N-CH3 
N 
1 
C5Hs 

e H ON 
ms = 188,22 

11 12 2 . 

Színtelen táblás kristálykák vagy fehér kristályos por. Szagtalan Ize gyengén 
keserű. Legalább 99,0% azofent (CnH120N2) tartalmaz„ . 

Oldékony<ág. 1 sI víz, 1 sr R-~zesz, ,!2_0 SI ~teI, l,? sr. kloroform oldja. 
Kemhatá<. Frissen kiforralt es lehutott vizzel keszult oldata ( 1 + 19) sem

leges vagy gyengén savanyú 
Olvadáspont .. 109°-113° 

Azonossági vizsgálat 

a) Azofen 0,05 g azofen 5 ml vízzel kész~lt ol~ata 2 i;il R~vas_(lll)~lorid-oldattól 
sötétvörösre színeződik„ 5 ml R-sósavtol e sz1n halvany s~1ga1a valtoz1k. 0,02 g 
R-nátriumnitrit hozzáadására az oldat zöldszínű lesz (nitrozoazofen)„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan és színező anyagok. 3 g azofen 30 ml vízben maradék nélkül, tisztán és 
színtelenül oldódjék . . . . . 
Ezt az oldatot használjuk a e), d), e), j) es g) alatti v1zsgalatokh_oz. , 

e) Savasság. Ab) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77.. lap 12) szennt meghata-
rozva nem lehet kisebb pH = 5,4-nél. . . 

d) Nehéz fémek (ólom, réz, vas, eink .stb.). 5 ml b) szenntl oldai;ot ~z I 96 .. lap 2/a 
szeri~t ·- mértékoldat nélkül - vizsgálunk, Az azofen nehez femet nem tartal-· 

mazhat. . lf. , 'k ld t 
e) Szulfát. 5 ml b) szerinti oldatot az I 99. _lap 9/a szermt - szu at-merte o a 

nélkül - vizsgálunk„ A készítmény szulfátot nem tar.talmazhat„. , , 
f) Klorid 5 ml b) szerinti oldatot az I 100„ ~ap 10/a szennt ·- klond-mertekoldat 

nélkül -· vizsgálunk„ A készítmény kloridot nem tarta~~azhat.. , , . 
g) Amidazefen. 5 ml b) szerinti oldat 1 csepp (nem több!) O, 1 niod-oldattol atmenetileg 

se1n lehet kékszínű, . .. , , „ „ 
h) Idegen 5zerves anyagok„ Előzetesen tömény kénsavval k1obhtett kemlocsoben „o,2 g 

azofent .5 ml tömény R-kérisavban oldunk„ Az oldat színe nem lehet erosebb, 
mint a P 1 színmérték-oldat 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Szárí/á;i ve;zte;ég. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g azofen.t az I 104 .. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 
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j) lz_zítási maradék 0,1 mg pontossággalrnért kb„ 0,5 g azofent az I 104„ laP 4) szerint 
elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet.. 

k) Tartalmi meghatározás. 0,1 rng pontossággal mért kb.. 0,10 g azofent 100 ml-eo 
Erlenmeyer-lombikban 10 ml vízben oldunk és az oldathoz 10 ml 10 %-os sósavat 
elegyítünk. A folyadékban 1 g R-káliumbromidot oldunk és 1 csepp I-para, 
etoxikrizoidin-oldatot elegyítünk hozzá. Az oldathoz óvatosan és állandó 
rázogat~s közben annyi O, 1 n káliumbromát-oldatot csurgatunk, -illetve csepeg-· 
tetünk, míg annak utolsó cseppjétől a folyadék piros színe éppen gyengén sárgára 
változik„ Ha az indikátor színe a titrálás vége felé kifakult volna, akkor még 1 
csepp indikátor-oldatot adunk a reakcióelegyhez„ 
1 ml 0, 1 n káliumbromát-oldat 9,411 mg (lg ,97364) azofent (C11H120N 2) jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény ol
vadáspontja azonos legyen„ 

Megfegyzé>.. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít-
ményt használhatunk · 

Eltartás .. Jólzáró edényben, fénytől védve tartjuk. 
Azofennel kév_ül az «A;:,ophenum cojjeinum cítricum»„ 
Inkompatibilis jóddal, csersavval (csapadék), nitrittel, vassókkal 0zíneződés). 
Máinév„ «Phenyldimethylpyrazolonum>> (Ph„ Hg.. IV . .), «Antipyrinum» 

(Sz. VIIL) 
Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 0,5-1,0 g 

Szokásos napi adagja , l,~-3,0 g 

Megfegy;:é<. Acetaniliddel, fenilszaliciláttal, hexametiléntetraminnal, kám
forral, kl01álhidráttal, mentollal, nátriumszaliciláttal vagy piperazinnal el
dörzsölve a keverék elfolyósodik. 

C,H110 3N 2Na 

72. 
G" Barbituralnatrium 

( Barbíturalnatr.) 

Bar biturálnátrium 

N átrium-5,5-dietilbarbitur át 

ms = 206,18 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por. Szagtalan; íze keserű, lúgos„ 
Legalább 98% barbiturálnátriumot (C8H 110 3N 2Na) tartalmaz, 

Oldékony;ág .. 6 sr víz, 175 sr R-szesz oldja .. Éterben, kloroformban csaknem 
oldhatatlan. 
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Kémlzatá1 .. Frissen kiforralt és lehűtött \Ízzel készült oldata (1 + 19) gyen
gé11 lúgos. 

Olvadáspont. 0, 5 g készítményt üvegdugós rázótölcsérben 5 ml vízben oldunk, 
majd az oldatot 1 ml R-kénsavval elegyítjük. A képződött fehér, kristályos 
csapadékot 10 ml R-éterrel kirázzuk Az elkülönített éteres részt kevés víz-
1nentes nátriu1nszulfáttal fedett kis \tattapamaton porcelán- vagy üvegcsészébe 
szűrjük Az étert vízfürdőn elpárologtatjuk s a maradékot (dietilbarbitursav) 
100°-on kiszárítjuk. A bistályos maradék ohadáspontja 188°~192°. 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Azonossági vizsgálat 

l{átriunz. A só porrádörzsölt és vízzel inegnedvesített kis próbáját előzetesen ki
izzított platinadróton nem világító lángba tartva elhan1vasz~juk. A maradék a 
lángot tartósan élénk sárgára fe~ti. 

0,0.5 g készítmépyt porceláncsészében 0,1 g R-szilárd nátriumhidroxiddal és 
1 csepp vízzel eldör zsölünk. Az óvatosan hevített keverékből ammónia f~jlődik, 
mely a föléje tartott piros lakmuszpapírost rnegkékíti. 

0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk és 5 csepp R-kénsavas-higany(II)szulf3..t
oldatot elegyítünk hozzá. Fehér csapadék keletkezik, amely R-amrhónia-oldatban 
oldódik. 

0, 10 g készítményt 12 ml vízben oldunk„ 1 1111 R-sósavval megsavanyítva, az oldat 
ne1n változik (különbség a fenobarbiturálnátriumtól). 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

Oldhatatlan és .színezó' anyagok„ 2,5 g készítmény 50 ml vízben maradék nélkül és 
tisztán oldódjék. Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a P 1 színmérték-oldat. 
Ezt az oldatot használjuk az j), h), j) és l) alatti vizsgálatokhoz 

Nehéz fémek (ólom, va1, cink .stb ) .. 10 ml e) szerinti oldatot az I 96 .. lap 2/a szerint 
- ammóniumklorid nélkül - vizsgálU:nk, A változás megengedett mértéke 
grammonként 20 y Pb, illetve Fe vagy Zn .. 

Karbonát. 1 g sót 1 ml vízzel átnedvesítünk. A vizes péphez 1 ml R-kénsavat öntve 
gázbuborékok nem képződhetüek„ A pépet 10 ml vízzel összerázzuk és kis papiros
szűrőn megszűrjük„ Ezt a szűredéket használjuk az i) alatti vizsgálathoz 

Szulfát .. 10 ml e) szerinti oldathoz 2 ml R-sósavat elegyítünk. A csapadékos folya-
dékot 5 percen át erősen rázzuk, majd 6 cm átmérőjű papirosszűrőn megszűrjük. 
A szű:redéket az I 99 .. lap 9/a szerint vizsgáljuk azzal az eltéréssel, hogy a 
sósavval előírt savanyítást elhagyjuk„ A változás megengedett inértéke grammon·· 
ként 100 y SO 4 . 

i) Klorid 3 ml g) szetinti szűredéket az I 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL 

j) Oxidálható anyagok .. 10 ml e) szerinti oldathoz 0,05 ml O,l n káliumpermanganát
oldatot elegyítünk, Az oldat 5 percig rózsaszínű .. ?1aradjon. 

k) Idegen szerves anyagok .. 0,2 g készítményt az I 101. lap szerint 5 ml tömény R-kén
savval vizsgálunk„ Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a Z 1 színmérték-oldat 
és nem sárgulhat meg akkor sem, ha 0,5 g R-káliumnitrátot szórva hozzá, 
vízfürdőn 10 percig melegítjük„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

1) Seinleges é5 házi.sas szerves anyagok. 20 ml e) szerinti oldathoz üvegdugós rázót~lcsérben 
1 ml R-nátrnnlúgot elegyítünk és az oldatot két ízben 10-10 ml R-kloroformmat 
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kirá~zuk,~ A vizsgálatot a tOvábhiakban a «Barbitural .- _ .; 
szermt vegezzük A maradék le. gfeljebb a készítm • 0 2u;;>» lcrhkkely m) ponti a 

m) Szárít' · t · o 1 eny , 10-a e et asz vesz e.5eg. , mg pontossággal mért kb O 2 k' ' ' ' 
szerint 1050-on állandó súlyig szárítunk A ·1· ' g .es~rtmei;ryt az I 104 lap 3) 

n) Tartalmi meghatározás (nátrium) 0 1 .. su Y\'.eszteseg; egfe!Jebb 1 % lehet . 
frissen kiforralt és lehűtött vízb~n n;:fdpo:tossa?dgall merlt kb. o,1 g sót 10 'ml 
oldath 2 I un ' maJ 0 m R-szeszt elegyítve a 

. o~'. csepp -paraetoxikrizoidin-oldatot használva 1·elző„l o 1 • 
2

1 megtitra1juk„ . u, , n sosavva 

1 ml 0,1 n sósav 20 62 mg (lg· 3142 5) b b' .1 •. · l ' ' ar rtma natrmmot (C H o N N ) Je ez. s 11 a 2 a 

o) Ta;talmimeghat~rozás (dietilbarbiturát) .0,1 mg pontossággal mé t kb 
menyt a «Barb1t~~ah_1:m>; cikkely q) pontja szerint vizsgálun~, „ 0,10 g készít-
i ml 0, 1 n ezustmtrat-oldat 1 o 31 (1 · . 
(C,HuO,N,Na) jelez. ' mg g ,01322) barbrturálnátriumot 

p) Tartalmi meghatározás (nitrogén). O 1 a • • 
az I 119-„ lap 14/b szerint vizsgálu:b xontossaf?~I mert kb. O,I g készít~ényt 
savat csak enyhén melegítjük. „ ~oncso as or kezdetben a tömény kén~· 
1 ml 0,1 n sósav 1 401 mg.(lg 14538) N ·p "l 
turálnátriumot (C'H o N N )' .· l . •t, r .eto eg I0,31 mg (lg ,01322) barbi

s 11 a 2 a Je ez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és m k . k • „ 

e) (oldhatatlan és színező a~y~g0~t)o;~:r":n1 m~gfe!e1 !0knek ítélt készítményt az 
Elt 

1 
• J, 

1 
• . „ , m vizsga JU .. 

inkoamr,:st'bol'zar~ uvegldugos üvegben, fénytől védve, zárt szekiényben tarti'uk. 
„a z z zs vrzes o <latban savakk 1 lk 1 . d 'k . 

dal, :a~anyú ké'.11hatású anyagokkal é~ 'n:hé~f~:U~~fk~f1'( :s':'~~~~Jmbromid-
Masnev .. «Medmalnm» (Sz. VIIL) «Veronal-Natrium» (: N .. ) ..• 

Ada~olds. Legnagyobb egyszed adagja O, 75 g 
Legnagyobb napi adau.;a 1 5 

~ ' g 
Sz:.ok~sos egys.zeri adagja 0,25·-0,S g 
&okasos napi adag;'a O 5 

73. 

© Barbituralum 

( Barbitural.) 
Barbiturál 

'5,5-Dietilbar bitursav 

HN-C=O 

O=(' ~c/C2Hs 
~-c{o '-c~Hs 

' g 

c.H, 20,N2 
S ' 1 · ms = 184 19 
~mte en knstályok, vagy fehér kristál o . S Í . ' 

Hevitve megolvad erősebb hevítéskor fi" f.j.. por .dzagtalan.. ze kesernyés. 
' us o og, maJ meggyulladva világító 
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lánggal maradék nélkül elég .. Legalább 98% barbiturált (C8H 120 3N 2) tar
talmaz .. 

Oldékonyság. 170 sr víz, 15 sr fonó víz, 8 sr R-szesz, 27 sr éter, 130 sr kloro
form oldja.. Lúg okban sóképződéssel oldódik. 

Kemhatás, Frissen kifonalt vízzel melegen készült oldata (0,1 + 20) kihűlés 
után gyengén savanyú„ 

Olvadáspont .. 188°-192°. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,0.5 g készítményt porceláncsészében 0, 1 g szilárd R-nátriumhidroxiddal és 1 csepp 
Vízzel eldörzsölünk Az óvatosan hevített keverékből ammónia f~jlődik, mely a 
föléje tartott megnedvesített piros lakmuszpapirost megkékíti. 

b) 0,01gkészítményt10 ml vízben oldunk és az oldathoz 5 csepp R-kénsavas-higany
(II)-szulfát-oldatot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik, amely R-ammónia
oldatban oldódik. 

c) 0,1 g készítményt 5 ml víz, 1 csepp 0,1 n nátronlúg és 2 csepp I-fenolftalein-oldat 
elegyével rázqgatunk„ A pirosszíhű oldat elszíntelenedik, 

d) A t} szerinti zavarns folyadékot 1 ml R-nátrnnlúggal a dietilbarbitursav teljes 
oldódásáig enyhén melegítjuk. A kihűlt oldatot 10 ml vízzel hígítjuk és 2 ml 
R-sósavval megsavanyítjuk. Az oldat elszíntelenedik és csapadék nem válik 
ki belőle. (Különbség a fenobarbituráltól). 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok. 2,5 g dietilbarbitursav 50 ml forró vízben maradék 
nélkül és tisztán oldódjék, Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a P 1 szín
mér ték-oldat 
Az erős rázogatás közben lehűtött és csapadékossá vált fülyadékot megszűrjük„ 
A szűredéket használjuk az f}, g), h}, i) és j) alatti vizsgálatokhoz, 

f) Savasság .. 10 ml e) szerinti szfüedék 2 csepp I-metilnarancs-oldattól n,em pirosodhat 
meg .. 

g) Nehéz fémek (álom, vas, cink stb . .). 10 ml e) szerinti szűredéket az I 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, 
ill„ Fe vagy Zn„ 

h) Szulfát. 10 ml e) szerinti szűredéket az I 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk.. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y S04. 

i) Klorid. 5 ml e) szerinti szűredéket az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk.. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y CL 

j) Oxidálható anyagok.. 10 ml e) szerinti szűredéket 1 ml R-kénsavval megsavanyítva 
0,05 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldattal elegyítünk. A folyadék 5 perc mulva 
is rózsaszínű maradjon„ 

k) Dietilacetilkarbamid. 0,5 g készítmény 6 ml víz és 4 ml R-nátriumkarbonát-oldat 
elegyében enyhén melegítve maradék nélkül oldódjék.. Az oldat lehűtve is tiszta 
maradjon. 

!) Idegen szerves anyagok. 0,2 g készítményt az I IOL lap szerint 5 ml tömény R-kénsav„ 
val vizsgálunk. Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a Z 1 színmérték-oldat és 
nem sárgulhat meg akkor sem, ha 0,5 g R-káliumnitrátot szórva hozzá, vízfürdőn 
10 percig melegítjük. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Semleges és bázisa~ szerve.s anyagok„ 1 g készítményt üvegdugós rázótölcsérben 3 ml 
R-nátronlúg és 12 ml víz elegyében oldunk és az oldatot kétízben 10--10 ml 
R-kloroformmal kirázzuk .. A kloroform-részleteket vízmentes R-nátriumszulfáttal 
fedett kis vattapamaton 0,1 mg pontosSággal méi:t üvegcsészébe szűrjük víz
fürdőn bepárologtatjuk, majd 105°-on állandó súlyig szárítjuk„ A nia;adék 
legfeljebb a készítmény 0,2 %-a lehet 

n) Száritási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,2 gkészítményt az I 104„ lap 3) 
szerint 10.5°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb O 5 % lehet 

o) Izzítási maradék 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I J04 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet., 

p) Tartalnú meghatározás. 1 .. 0,1 mg pontos~ággal mért kb .. 0,1 g készítményt 100 ml-es 
lombikban 10 ml, 4 csepp I-timolftalein-oldatra semleges R-szeszben 
oldunk.. Az oldatot 10 ml frissen kiforralt és lehűtötLvízzel hígítjuk és O I n „ 

ná~ronlúggal kezdődő kék színig titráljuk. A végpont előtt célszerűen még 2 c~epp 
I-t1molftalern-oldatot teszünk a folyadékba . 

,; ml
1
0) nhná;ron~úg111s,42 mg (lg ,26527) barbiturált(C8H12Q 3N 2) jelez. 

q) , arta mz meg atarozas.,. . O, 1 mg pontossággal mért kb. O, 10 g készítményt 100 ml-es 
lombrkban 25 ml 5 %-as bórax-oldatban forralással oldunk. A forró oldathoz 
1 ml I-káliumkro.r:iát-·oldatot öntünk; és addig csurgatunk, iiletőleg csepegt~tünk 
hozzá 0, 1 n ezüstn1trát-oldatot, míg a sárgászöld színű és a leváló, fehér csapadéktól 
tejszerűvé vált folyadék színe újabb felforralás után is maradandóan vöröses 
árnyalatú lesz. 

_1
1

mI 0,1 n ezüstnitrát-oldat 9,210 mg (lg ,96424) barbiturált (C8H 120 3N2) 

Je ez, 
r) Tartalmi meghatározás .. (nitrogén). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,1 g készítményt 

az I 119„ lap 14/b szerint vizsgálunk .. Roncsoláskor kezdetben a tömény kén-
savat csak enyhén melegí~jük„ -
1 ml 0,1 n sósav 1,401 mg (lg ,14638) N-t, illetőleg 9,210 mg (lg ,96424) barbi· 
turált (C8H 120 3N 2) jelez. 

T~jékoztató gyoi:svizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspon\ja azonos legyen, 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
Bar biturált tartalmaz a« Tabletta barbituiali g 0,5» és a« Tabletta barbamidi g O 4». 
Másnév. «A:cidumdiaethylbarbituricum» (Ph„ Hg .. IV„) „«Vernnal~m» 

(Sz. VIII..), «Draethylmalonylcar bamid», «Bar bitalum».: 

Adagolás.. Legnagyobb egyszed adagja 0,75 g 
Legnagyobb napi adagja 1, 5 g 

Szokásos egy.szeri adagja o,25-0,5 g 
Szokásos napi adagja O, 5 g 
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74. 

+ + Barium chloratum 
( Barium .. chlor.) „ 

Báriumklorid '· 
ms = 244,31 

Színtelen csillogó kristályok. Levegőn alig változik. Szaga nincs .. Íze fémes, 
kellemetlenül keserű, sós Legalább 99 % BaC1 2, 2H,Oct tartalmaz. 

OldékonJ>sá/1.. 2, 5 sr víz, 700 sr R-szesz oldja .. 
-Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 9) semleges .. 

Azonossági vizsgálat . 

a) Bárium 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk és az oldathoz 5 csepp R-kénsavat elegyí-· 
tünk Fehér porszerű csapadé~ keletkezik, amely 1 ml R-sósav hozzáadására 
sem oldódik. 

b) Klorid. 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk, az oldathoz 1 ml R-salétromsavat és l ml 
R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk., Túrós, fehér csapadék keletkezik, amely 
R-ammónia-olé!at feleslegében oldódik„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan Js színező anyagok .. J g só 10 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben maradék 
nélkül tisztán és színtelenül oldódjék: Ezt az oldatot használjuk a d), e) és f) 
alatti vizsgál,atolthoz„ 

d) Savass~g, lúgoHág. 5 ml e) szerinti oldat és 2 csepp I-fenolfralein-oldat e)egye szín
telen legyen. 0,05 ml 0,01 n nátronlúggal elegyítve azonban rózsaszínűvé váljék„ 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.).. 2 ml e) szerinti oldatot az I 96„ lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mérteke grammonként 50 'Y Pi;> ill. 
Fe vagy Zn. . 

f) Vas„ 2 ml e) szerinti oldatot az I 97. lap 4/a szerint vizsgálunk.. A változás meg
engedett mértéke gramni.oriként .50 'Y Fe„ 

g) Kálium, nátrium, kalcium .. 0,5 g sót 100 ml-es főzőlombikban 45 ml víz és 1 ml n 
sósav elegyében oldunk. A lombik tartalmát felmelegítjük és forralás közben 
cseppenként 3 ml R-kénsavat elegyítünk hozzá.. A csapadékos folyadékot két 
órái:i- át ·állni hagyjuk, közben azonbaii többször felkeyerjűk, Ezután 6 cm át-· 
m·érőjű tömött papirosszűrőn az oldat tisztáját'1eszű1jük,. A szűredék első 10 ml-ét 
elvetjük .. 25. ml sz.űredéket előzetesen enyhén kii.zzított és 0, 1 mg pontos:sággal 
mért porcelántégelyben .részletekben vízfürdőn bepárolog-tatunk és a maradékot 
az I 104 .. lap 4) szerint vizsgáljuk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb a 
készítmény 0,.5 %-a lehet. · -

h) .Nitrát, ammónium. O,I g sót az I 100 lap 12) szerint - mértékoldat nélkül.. 
vizsgálunk. A: só-se1n nitrátot, s~m a:tnmóniumot nem tartalmazhat., 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Tartalmi meghatározás .. O,I mg pontossággal mért kb. 0,12 g sót mérőlombikban 
100 ml-re oldunk„ Az oldat 10,00 ml-es részletét a «Calcium chloratum crys-, 
tatlisaturm> cikkely n) pontja szerint (II 153. lap) vizsgáljuk„ 
l ml O,I n ezüstnitrát-oldat 12,22 mg (tg ,08691) Ba012 , 2H 20-tjelez. 

H6 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljul<;„ 

Eltartás„ .Jólzáró üvegbeµ a méregszekrényben tar\juk„ 
Inkompatibilis vízben oldódó szúlfátokkal, karbonátokkal (csapadék) .. 

Adagolá.s Legnagyobb egyszeri adagja 0,005 g 
Legnagyobb napi ada,gja 0,015 g 

75. 

Barium sulfuricum 
( BMium' 5ulf) 
Báriumszulfat 

BaS04 ms = 233,43 

Hófehér, nagy fajsúlyú, gyakran összetapadó finom por.. Szagtalan„ Íze 
nincs .. Izzítási vesztesége legfeljebb 2 % lehet. 

Oldékony.ság .. Vízben, R-szeszben, valamint hígított savakban és só-oldatok-
ban gyakorlatilag oldh.atatlan. · 

Kemhatás„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( 1 + 19) 
semleges„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Bárium, 'A só R-sósavval megnedvesített kis próbája - előzetesen kiizzított -
platirradióton·, nem világító lángba tartva, a lángot fakó zöldre festi. 
0,1 g báriumszulfátot 5 ml R-nátriumkarbonát-oldattal az elpárolgó víz pótlá
sáról gondoskodva 2 percen át forralunk A csapadékos folyadékot lehülés után 
előre megnedvesített papirosszűrőn szűrjük, A kristálytiszta szűred~ket b) 
szerint vizsgáljuk„ A szűrőn maradt csapadékot három ízben 10-10 ml vízzel 
mosslik„ Ezután a csapadékra .5 ml R-sósavat öntünk és a netán zavarosan le
csepegő folyadékot, újból a szűrőre öntve, kristálytisZtára szűrjük„ A szűredékben 
egy-két csepp R-kénsavtól fehér csapadék keletkeiik., 

b) Szulfát. Az a) alatti első szűredéket R-sósavval megsavanyítvá 5 csepp R-bárium-
klorid-oldattal elegyítjük Fehér csapadék képződik. · 

Minőségi kvalitatív viz~gálat 

e) Színező anyagok. 6 g báriumszulfátot 15 ml R-ecetsav és 4.5 ml víz elegyével, az 
elpárolgó víz pótlásáról gondoskodva 3 percen át forralunk„ A tömött papiros
szűrőn kristálytisztára szűrt oldat színtelen legyen. _ ... · 
A vízzel 60 ml-re kiegészített szűredékethaszná\juk ad}, eJ(}.J, l), m) é@alatti 
vizsgálatokhoz. 

d) ólom, I o ml e) szerinti szűredéket az I 96 .. lap !/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb. 

e) Nehézfémek (ólom, vas, réz, cink'stb.).. 10 ml e) szerinti szűredéket az I 96 .. lap 
2/a szerínt vizsgálunk.. A változás megengedett mértéke grammonként IO'Y Pb 
ill„ Fe vagy Zn,, · · 
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·. F ~ 
f) Arzén. 2 g báriumszulfátot (feltárás nélkül) az I 97. lap 3/ a szerint·- arzénmérték

oldat nélkül - vizsgálunk. A báriumszulfát arzént nem tartalmazhat. 
-g) Stroncium- é.s nátrium. Az n) szer:i.~i'ti maradék morzSányi mennyiség.e - előze~esen 

kiizzított ·- platinadróton nem világító lángba tartva a lángot legfeljebb műlé
·~ :\ konyan festheti sárgára, de nem festheti vörösre. 

/ hJJ Savban oldfu:tó báriumveg;1~let„ 10, m~ e) szer~nti. szű:e~ék~ez ,3 csepp- R-kénsa".'at 
-......J cseppentünk,. A folyadeknak fel ora multan 1s kr1stalytisztanak kell maradnia„ 

A készítmény savban oldódó báriumvegyületet nem tartalmazhat. 
i) Redukáló anyagok (1zulfid, szulfit, tio1zulfát 5tb . .).. 1 g báriumszulfátot 10 ml víz, 

1 ml R-kénsav és 0,0.5 ml 0, 1 n káliumpermangariát-oldat elegyével rázogatunk„ 
A reakcióelegy 5 perc multán is rózsaszínű legyen. 

j) Szulfid,. A nitrát kimutatására használt készülék (I 100. lap 9, ábrn) kis lombik
jában 2 g báriumszulfátra 10 ml R-Sósavat és 10 ml vizet öntünk és a lombikba 
néhány szemecske durva horzsakőpoit hintünk, A felfogó kérnlőcsőbe 1 csepp 
R-ólomacetát-oldattal eleg)rített 2 ml vizet öntünk„ A lombik nyakába vatta
pamatot nem teszünk, A lombik tartalmát óvatosan forrásig melegítjük s 1 percen 
át enyhe forrásban tartjuk„ A kémlőcsőben levő folyadék színtelen maradjon, 

k) Fo5zfát. A j) szerinti vizsgálat után a lombik tartalmát lehűtjük és tömött papiros-
szűrőn kristálytisztára szűrjük , 
0,50 g porrádörzsölt ammóniummolibdátot néhány csepp R-arnmónia-oldattal 
3 ml vízben oldunk s az oldathoz annyi R-salétrorhsavat öntünk, hogy a kelet
kezett csapadék éppen feloldódjék. Ezt az oldatot forrásig melegítjük és a forró 
oldatot két kémlőcsőbe egyenlő részre osztjuk„ 
Az egyik kémlőcsőbe a vizsgálandó szüredék 2 ml-ét, a másikba pedig ugyan
annyi vizet öntünk, Mind a két kémlőc~ő tartalma tiszta és átlátszó maradjon, 

1) Szulfát 1 ml e) szerinti szűredéket az I 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
r-. megengedett mértéke grammonként .500 'Y S04 . 

1 m~ Klorid .. 5 ml e) szerinti szűredéket az I 100 lap 10/a szerint ·- kloridmérték
: •. _) oldat nélkül ·- vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

!'"n)'-.;Savban oldható 5Ók (kalcium, nátrium 5tb )., 10 ml e) szerinti szűredéket 0,1 mg pontos-. 
~ sággal megmért üvegdugós mérőedényben vízfürdőn szárazra párologtaiunk, 

A 105°-on szárított maradék legfeljebb a készítmény 0,2 %-a lehet 
o) Izzítási ve.1zte1ég .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 1 g báriumszulfátot az I 104, lap 4) 

szerint vizsgálunk„ Az izzítási veszteség legfeljebb 2 % lehet. 
p) Ülepedbi 1eberség, 2,5 g báriumszulfátot olyan 25 ml-es üvegdugós mérőhengerbe 

teszünk, melyen a beosztás 0-25 ml-ig 12 _cm hosszú„ A báriumszulfátra rázo
gatás közben, annyi Vizet öntünk, hogy a víz a 2.5-ös jelig érjen, A henger tar-· 
talmát 1 percig erősen rázzuk„ Az üledék térfOgata negyed óra mulva legalább 
10 ml legyen 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megÍ'elelőnek ítélt készítmény 
1 g-ját 1 . ml R~sósavval és 20 ml vízzel felforraljuk s a folyadékot kristály
tisztáia szűrjük A szűredék 1 ml R-kénsav hozzáadására nem változhat. 
A készítményt a p) (ülepedési sebesség) szerint vizsgáljuk; 

Á. bdiium1zulfátot minden rendeU,kor é' minden felha1zná[á, előtt megvizsgáljuk, 
hogy nem tartalmaz-e .savban oldható báriu.mrókat 
" E.ltartás. · PortqJ és nedvességtől védve tartjuk. 

. !lárÍum;zulfátot tartalmaz a «Baríum mlfuricum conditum» .. 

ll!l 

Mámév «Baryum sulfüricum praecipitatum purum» (Ph .. Hg .. IV.). 
Adagolás Szokáso1 adagja 50-80 g 

Megjegyzés.. Ha az orvos a vényen félreérthető módon, például «Bar., sulf,» 
vagy «Bar. sulfur » rövidített jelzést használ, úgy csak báriumszulfátot szabad 
kiadni A gyógyszerek között vízben vagy híg savban oldódó báriumsót (bárium
szulfid, báriumkat honát, báriumfoszfát stb.) tartani nem szabad. 

76. 
Benzaldehydutn 

( Benzaldehyd.) 

Benzaldehid 

CHO 

0 
C,H,O ms = 106, 12 

Színtelen vagy halványsárga-színű, erősen fénytörő folyadék, Keserűmandula 
szagú .. Íze sajátos, erősen égető. Levegőn könnyen oxidálódik, Legalább 94% 
benzaldehidet (C7H 60) tartalmaz. 

Oldékonyság. 300 sr vízben oldódik. R-szesszel, éterrel, kloroformmal, illó
és zsíros olajokkal minden arányban elegyedik. 

Ki!mhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (! + 19) 
semleges vagy gyengén savanyú. 

Sűrű1ég, I,041-1,056. 
Forrá,pont. 182°-186°. 
Törésmutató, I,5450-1,5470. 

Azonossági vizs.gálat 

a) Aldehid .. 0,5 ml R-ezüstnitrát, 3 ml R-ammónia-oldat és 1 ml R-nátronlúg elegyé
hez 2-3 csepp benzaldehidet cseppentünk és a folyadékot felmelegítjük. Az 
oldatban szürkésfekete zavarosodás keletkezik (esetleg ezüsttükör képződik). 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

b) Oldhatatlan anyagok (benzoernv) .. A készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen .. 
c) Nitrobenzol,. 5 csepp (0,14 g) benzaldehidet üvegdugós mérőhengerben 15 ml vízben 

oldott 0,30 g nátriu_mpiroszulfittal 1 percig erősen rázunk„ A porcelántálba 
kiöntött folyadék nem lehet keserűmandula szagú 

d) Szervesen kötött klór .. 8 csepp (kb. 0,2 g) benzaldehidet 9 cm átmér(íjű szűrőpapiros 
szélére cseppentünk és ezt lazán öSszehajtogatva porcel~ncsészébe tesszük„ A szűrő· 
papirost meggyúj~juk, majd a porceláncsészére belül vízzel megnedvesített 2 
literes szélesszájú üvegedényt boiítunk„ Néhány másodperc mulva a láng el. 
alszik Az üvegedényt még egy percig a megszenesedett papiros felett hagyjuk, 
majd 20 ml vízzel kiöblítjük A mosóvizet szűrjük és 10 ml szüredéket az I 100 
lap 10/a szerint vizsgálunk„ A Változás megengedett mértéke grammonként 
250 'Y klór. 
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e) Cianid .. 2 g benzaldehidet IG rnl vízzel 1 percig rázunk, majd az elegyet 6 cm át„ 
mérőjű előre megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük„ A szür·edéket 10 csepp 
.5 %-os nátriumhidrogénkarbonát-oldattal meglúgosítjuk és 2 csepp frissen készí
tett 1 %-os vas(II)szulfát-oldattal összerázzuk A 2 perc rnulva 10 csepp R-kén
savval megsavanyított elegy nem színeződhet sem kékesre, sem zöldesre. 

Minőségi kvantitatiV vizsgálat 

f) Izzítáii maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104cc lap 4) 
szerint elégetünk. Az enyhén kiízzított maradék legfe~jebb 0, 1 % lehet„ 

g) Benzoeiav .. 0,01 g pontossággal mért 2,50 g benzaldehidet 50 rnl-es főzőlombikban 
10 ml semleges R-szeszben oldunk és .5 csepp !-fenolftalein-oldatot használva 
jelzőÜl, az oldatot 0,5 n propilalkoholos kálilúggal titráljuk A mérőoldatból 
legfeljebb 1 ml fogyhat, ami kb. 2,5 % benzoesavnak felel meg. 

h) Tartalmi meghatározá>. 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba 0,1 mg pontos
sággal kb 0,50 g benzaldehidet mérünk. 
50 ml 3,5 %-os vizes hidroxilammóniumklorid-oldat.ot 10 csepp I-brómfenolkék
oldatot használva jelzőül 0,5 n propilalkoholos kálilúggal kékeslila színre állítunk 
be .. Az így előkészített hidroxilammóniumklorid-oldat 20 ml-es részletét a benz·· 
aldehidet tartalmazó lombikba pipettázzuk. A dugqjával elzárt lombikot 1 
percig rázogatjuk. A reakcióelegy megsárgul. 
Másik 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyei:-lombikban 20 ml hidroxilammónium
klorid-oldathoz 10 ml normál prnpilalkoholt öntünk és az elegy színét 0,5 n 
propilalkoholos kálilúggal kékre állítjuk be .. Ez az oldat az összehasonlító-oldat 
A megsárgult benzaldehides oldathoz lassan, rázogatás közben, addig csepeg~ 
tetünk O, 5 n prnpilalkoholos kálilúgot, míg a kezdetben zavaros folyadék fel
tisztul és színe ismételt összerázás után is az összehasonlító··oldat kék színével 
megegyezik, 
A titráláshoz fogyott lúg mennyiségéből a g) szerinti vizsgálatnál (benzoesav) 
fügyott lúg mennyiségének ötödrészét levonjuk„ 
1 ml 0,5 n propilalkoholos kálilúg 53,06 mg (lg , 724 76) benzaldehidet (C 7H 60) 
jelez„ · 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelonek ítélt készítményt 
a e) (nitrobenzol) és e) (cianid) szerint vizsgáljuk. 

Eltartái.. Színig töltött, igen jólzáró kis üvegekben, fénytől védve tar~juk. 
Benzaldelúdet tartalmaz az «Áqua benzaldehydi»„ 
lnkompatibilil oxidáló szer ekkeL 

77. 

y· , · ,, / , / Be~inum petrolei 
~-f !'/cl"'/ '/I 9/ ~ 7<Y ~ !. (Benzin) 

Benzin 
Nyers petróleumból desztillálással ny~rt, illetőleg mesterséges úton készült 

te_lített szénlúdrogének elegye. Színtelen, kristálytiszta, nem fluoreszkáló, 
jellegzetes szagú és ízű, könnyen mozgó folyadék. Gyúlékony és .nagyon illó. 
Gőze levegővel keverve robban .. 

120 

' ri 
' 
! 

',) 

Oldékonyság„ Vízben oldhatatlan. Abszolút alkohollal, éterrel, kloroformmal 
elegyedik. Illó-olajokkal, folyékony parafinnal és - a ricinus olaj kivételével 
- zsíros olajokkal elegyíthető . 

Kémhatái. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka semleges. 
Sűrfi<~g. o, 660-0, 710 .. 
Forráipont„ A készítménynek legalább 65 v/v %-a 100° alatt, legalább 98 

v/v %-a pedig 130° alatt desztillá\jon„ (I 71.. lap 7 .. ) 

a) 

b) 

l~) 

( f) 
'---·· 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

Oldhatatlan é.s tzínező ·anyagok, petróleum. A benzin üledékmentes, kristálytiszta 
és színtelen legyen .. Szórt napfényben nem fluoreszkálhat„ 

Sava:ssdg, 10 ml benzint és 10 ml vizet rázótölcsérben összcrázunk. A nedves 
papirosszűrőn átszűrt vizes réteg 1 csepp I-fenolvörös-oldattól sárgára színeződjék, 
mely szín 0,05 ml 0,01 n nátrönlúgtól vörösre változzék„ 

Ólomtetraetil; 10 ml benzint visszafolyó-hűtővel ellátott 100 ml-es lombikban 1 ml 
tömén)r R-salétromsavval gyakori rázogatás közben, vízfiirdő:p_ 10 percig mele
gítünk, majd 10 ml vizet öntünk hozzá. A vizes rési 1 ml-ét kis porcelántálban 
vízfürdőn szárazra párolgta~juk és a maradékot az I 96„ lap l/a sZerillt - ólom
mérték-oldat nélkül ·- vizsgáljuk. A benzin ólmot nem tartalmazhat 

.Nehezen illó é.s idegen szagú anyago_k„ .5 ml benzint részletekben kb, 10 x 10 cm-es 
szűrőpapirosra öntünk .. A készítmény zsíros folt hátrahagyása nélkül teljesen 
párologjon el. Sem az elpárolgó folyadék, sem a .Szűrőpapiros nem lehet a benziné
től eltérő szagú„ 

K'énvegyületek é.s empireumds anyagok. 10 ml benzint, 1 rril R-ammónia-oldatot, 3 ml 
R-szeszt és 3 csepp ezüstnitrát·oldatot kb,. 80°.os vízfürdőben 2 percig rázogatunk. 
A rétegek elkülönülése után a vizes réteg színtelen legyen és a folya

0
dékok érint

ki::ző felületén sötétebb színű hártya nem keletkezhet. 

Telítetlen vegyületek.. 10 ml benzint 0,01 g jóddal rázogatunk. Sötét ibolyaszínű 
tiszta oldat keletkezik, mely .5 percen belül neni változhat„ 

Benzol. 2 ml benzin 1 ml tömény R~kénsav és 4 ml füstölgő R:..salétromsav lehűtött 
elegyével 10 percig rázogatunk. Az elegy nem barnulhat meg és vízzel hígítva 
nem lehet nitrobenzol-szagú„ · 

Mió.őségi kvantitatív vizsgálat 

h) Szárítáli maradék. 50 g benzint az I 104. 2) lap szerint vizsgálunk A maradék leg· 
feljebb 0,002 % !ehet.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A megfelelő sűrűségű, kristálytiszta és színtelen benzint a d) (nehezen illó 
és idegen szagú anyagok) szerint vizsgáljuk 

Eltart!Íi. Jólzáró edényben - az 1 liternél nagyobb készletet rnbbanásbiztos 
edényben - hűvös helyen tar\juk„ 

Másnév. «Benzinum» (Ph. Hg. IV.) 

Megjegyzi<, Túzve.szélyes .! 
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78. 

©© Benzpropaminum phosphoricum 
( Benzpropamin. pho.sph.) 

Foszforsavas benzpropamin 
Foszforsavas dl-a-fenil-(J-aminopropán Savanyú benzpropaminiumfoszfát 

+ 
~H3 

ő'fl ""'' 
ms = 233,21 

Fehér kristályos pm .. Szagtalan; íze gyengén keserű A nyelvet mulékonyan 
érzésteleníti. 57,0-59,0% benzpropamint (C9H10N), illetőleg legaláb_b 98% 

, foszforsavas benzpropamint tartalmaz, 
Oldékony.ság Vízben bőségesen, R-szeszben kis mértékben oldódik. Éterben, 

kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan. 
Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 49) savanyú„ 
Forgatóképesség. Inaktív„ · 

Azonossági vizsgálat 

a) Amin„ 0,01 g készítmény 2 ml R,-nátronlúggal és 2 csepp klornfmmmal melegítve 
kellemetlen izonitril-szagot áraszt 

b) Ben;;propamin. 0., 10 g készítményt 5 ml vízben oldunk é~ a~ oldatot 10 ml 1 %:os 
pikrinsav-oldattal elegyítjük. Allás közben kristályos, p1kr1nsavas benzpropannn
ból álló csapadék válik le .. A kevés vízzel leöblített és kénsav felett kiszáIÍtott 
kristályok olvadáspontja 86°·-90°. 

c) Foszfát„ 0,01 g készítményt 2 ml vízben oldunk, majd néhánycseppR-ezüstnitrát
oldatot cseppentünk hozzá, Sárga csapadék válik le, mely R-salétromsavban 
színtelenül oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é5 színező anyagok .. 0,50 g készítmény 25 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az Óldatot használjuk az e}, g), h) és j) szerinti vizsgálatokhoz. 

e) Sava.Hág .. A d) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatá-· 
rozva pH = 3,5~4,0 legyen. , 

f) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb.). 0,5 g készítményt 10 ml vízben oldunk és az 
oldatot az I 96. lap 2/a szerint vizsgáljuk. A változás megengedett mértéke 
grammonként 20 'Y Pb ill. Fe vagy Zn„ 

g) S::;uljat .. 4 ml d) szerinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint - szulfatmérték-oldat 
nélkül ·- vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat 

h)· Klorid. 4 mid) szerinti oldatot az I 190 lap 10/11 szerint - kloridmérték-oldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat .. 

!22 

i) Efedrin, aminok. 0,05 g készítményt 1 ml ví:zben oldunk, majd az oldatot 1 csepp 
R-réz(II)szulfat-oldattal és 1 ml R-nátronlúggal elegyítjük. Halványkék csapadék 
válik le, a fOlyadék azonban rázogatás után sem színeződhet kékre vagy ibolyára„ 

j) Fenolok. 1 ml d) szerinti oldat 1-2 csepp R-vas(III)klmid-oldattól legfeljebb 
halvány sárgára színeződhet, de nem lehet piros, ibolya, kék vagy zöld színű„ 

k) Idegen szerve S' anyagok 0,20 g készítményt tömény kénsavval előzetesen kiöblített 
kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldunk .. Az oldat színe nem lehet er(lsebb 
a Z 2 színmérték..:oldatnál 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Szárítási veszte>~g. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104 .. 
lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szátítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % 
lehet. 

m) Tartalmi meghatározás (amin). O, 1 mg pontossággal mért kb. O, 10 g készítményt 
az I 117. lapon leírt desztilláló készülék (15. ábra) 100 ml-es lombikjában 
30 ml vízben oldunk„ Az oldathoz 2 ml R·nátronlúgot öntünk s összeállítjuk a 
desztilláló készüléket Az üvegcsi~zolatot kevés folyékony parafinnal kenjük 
meg. Előtétként 100 ml-es Erlenmeye1-lombikot használunk, melybe előzetesen 
10,00 ml 0,1 n sósavat tettünk. Az I 119 .. lap 14/b szerint addig desztillálunk, 
míg a lombikban levő fOlyadék mennyisége 2-4 ml-re csökken. A desztillátumot, 
1--2 csepp I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal titráljuk„ 
1 ml 0, 1 n sósav 13,52 mg (lg, 13098) benzpropamint (C9HrsN), illetőleg 23,32 mg 
(lg ,367i4) foszforsavas benzpropamint (C9H13N. H 3P04) jelez .. 

n) Tartalmi m~ghatározás (foszforsav) .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készít
ményt és 2,.5 g R-.ammóniumkloridot 200 ml-es főzőpohárban 100 ml vízben 
oldunk„ Az oldatot 80°·-90°·-ra melegí~jük és 10 ml 10 %-os ammónia-oldatot 
öntünk h~zzá. Ezután csapos pipettából 0,5 ml 10 % R'.'"magnéziumszulfátot 
és .5 % R-ammóniumkloridot tartalmazó oldatot csepegtetünk a reakcióelegybe, 
A fonó, zava10s folyadékot gyakmi lóbálás közben addig hagyjuk állni, míg 
az feltisztul és a kezdetben pelyhes csapadék kristályossá válik„ Ezután a csapa
dékos folyadékba a fenti magnéziumszulfat-ammóniumklorid-oldatból további 
9,5 ml-t csepegtetünk. A csapadékot másnap G3 jelzésű üvegszűrőte (I 114. 
lap, 13. ábra) gyűjtjük és 50 ml 1 %-os ·ammónia-oldattal mossuk A mosó 
fOlyadék utolsó részleteit erősen leszivatjuk, majd a csapadékot háromszor 
egyinásután 4-4 ml legtöményebb R-szesszel mossuk, miközben a csapadékot 
kis üvegbottal felkeverjük. A szesszel a tölcsér belső falát és utoljára a kis üveg-· 
botot is leöblí~jük. A szesz leszivatása után a csapadékon 20 percig erős száraz 
levegőáramot szivatunk át, majd a tölcsért mérőedénybe helyezve mérjük. 
A talált súlyból az alábbi korrekciót vonjuk le: 

a C.5apadék 5Ú(ya : korrekció: 
0,50 g - 1,4 mg 
0,10 g - 1,3 mg 
0,05 g - 1,1 mg 

1 mg csapadék (MgNH4P04,6H 20) 0,3993 mg (lg ,60129) H 3PO,-t, illetőleg 
0,9502 mg (lg ,97780) foszforsavas benzpropamint (C9H 13N H 3P0 4) jelei .. 
Úgyis eljárhatunk, hogy a csapadékot papirosszűrőre gyűjtjük és 50 ~l 1 %-os 
ammónia-oldattal kimossuk„ A csapadékot a papiross.zűrővel együtt 100°-on 
kiszárítjuk, majd a papirosszűrőt külön elhamvasztva a csapadékot kiizzítjuk, 
1 mg kiizzított csapadék (Mg2P 20 7) 0,8805 mg (lg ,94473) H 3P04-t>' illetőleg 
2,095 mg (lg ,32125) foszforsavas benzprnpamint jelez. 
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Tájékoztat6 gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d) (színező anyagok), i) (efedrin, aminok) és k) (idegen szerves anyagok) 
szerint vizsgáljuk. 
· Megjegyzis. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható .. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben fénytől védve, a méregszekrényben 
~tj~ ' 

Foszforsavas benzpropamint tartalmaz az «lnjectio benzpropamini phosphorici 1 %» 
és a «Tabletta ben;:propamini phosphorici n(g 5» .. 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal.. 
Másnév .. «Aktedrnn» (VN..), «Benzedrin» (VN..). 

Adagolás.. Legnagyobb egyszei:·i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokása s napi adagja 

per os l 0 02 
s .. cut ' g 

per os l 0 06 
s„ cut. ' g 

per os l 
s .. cut 0,005---0,01 g 

per os l O 005-0 015 
s.. cut„ í ' ' g 

A készítmény forgalma a kábít6s;:erekre vonatkozó rendelkezések hatá!J a alá esik .. 

79. 

Benzylalkylatntnoniutn chloratutn 
( Benzylalkylamm.. chlor.) 

Benzil-dimetil-alkil-ammóniumklorid 

Különböző, 8-18 szénatomos, telített alkilgyököket (R) tartalmazó benzil
dimetilalkilammóninmkl01idok [(C6H 5 CH2)(CH3) 2 (R)N .. Cl] elegye .. Fehér vagy 
sárgásfehér por, illetőleg zselatinszerű darabok. Szaga aromás; íze nagyon 
keserű .. Vizes oldata r ázáskor erősen habzik 

Oldékonyság. Vízben, R-szeszben és acetonban bőségesen, benzolban kis 
mértékben oldódik. Éterben gyakorlatilag oldhatatlan„ 

Kifmhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata,(!+ 99) gyen
gén lúgos .. 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tar\juk„ 
Másnév.. «Zephir ol» (VN.). 
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80. 
Benzyliutn benzoicutn 

( Benzyl.. benz.) 
Benzilbenzoát 

Benzoesavbenzilészter 

ms = 212,24 

Színtelen, vagy csaknem színtelen, erősen fénytörő olajszerű folyadék, mely 
18° alatt színtelen_ vagy csaknem színtelen tömeggé dermed .. Szaga jellegzetes, 
gyengén aromás„ Ize jellegzetesen csípős, égető. Legalább 98 % benzilbenzoátot 
(C14H 120 2) tartalmaz .. 

Oldékonyság. Vízben, glicerinben alig oldódik. Szesszel, kloroformmal, éter
rel minden arányban elegyíthető .. Zsíros olajokban jól oldódik. 

Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadékának (1 + 19) 
tisztája semleges„ 

Sűrűség .. 1, 116-"".l, 120 .. 
Kristáryosodáspont„ 18° alatt 
Forráspont. Kb 323° .. 
Törésmutató .. l',568-1,570. 

Azonossági vizsgálat 

a) Benzi/alkohol 2 g benzilbenzoátot kis hengerpohárban 20 ml R-szeszben oldunk 
Az oldathoz 10 ml R-nátronlúgot öntünk és vízfürdőn addig melegítjük, míg 
a szesz szaga már nem érezhető. A kihűlt oldatot rázótölcsér ben 1.5 ml R-éter.rel 
összerázzuk .. Az elkülönülő vizes réteget a b) alatti vizsgálathoz használjuk„ 
Az éteres réteget kis száraz papirosszűrőn megszűrjük és vízfürdőn bepárolog
tatjuk.. Olajszerű, színtelen fplyadék marad vissza (benzilalkohol). A maradék 
1-2 cseppje 5 ml R-nátriumkarbonát-oldattal és l ml 0,1 n káliumperman: 
ganát-oldattal melegítve benzaldehid-szagú .. 

b) Benzoesav„ Az a) szerinti vizes réteget R-sósavval semlegesí\jük és l ml R-vas(III)
klorid-oldattal elegyítjük. Hússzínű csapadék keletkezik. A csapadékos elegyet 
10 ml R-sósavval összerázzuk és a képződött dús, fe"hér csapadékot papiros
szűrőre gyűjtjük„ A vízzel. kloridmentesre mosott és tömény kénsav fölött ki
szárított kristályok (benzoesav) olvadáspontja 121°-124"„ Az így elkülönített 
benzoesavat az i}, j) és k) alatti vizsgálatokhoz használjuk. 

M~nőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Víz„ 1 ml készítmény 3 ml R-petroléterrel, illetőleg 3 ml folyékony parafinnal 
zavarosodás nélkül, tisztán elegyedjék. 

d) Színező anyagok.. 2 g készítményt 40 ml vízzel 1 percig forralunk, majd kihűlés 
utá.n a folyadék tisztáját megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük„ A szűredék. 
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színtelen legyen .. Ezt a kristálytiszta szűredéket használjuk az/), g) és,h) alatti 
vizsgálatokhoz„ 

e) Savaiság.. 1 g henzilbenzoátot 5 ml legtöményebb R-szeszben oldunk és az oldatot 
0,30 ml O, 1 n nátronlúggal elegyítjük Az oldat 5 csepp I-fenolvörös-oldattól 
vörös1e színeződjék„ 

f) Nehézfémek (ólom, vai, cink itb.). 10 ml d) szerinti szűredéket az I 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunJc. A változás megengedett mértéke. grammonként 20 'Y Pb, 
ill. Fe vagy Zn. 

g) Szulfát .. 10 ml d) szerinti szűredéket az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A válto· 
zás megengedett mértéke grammonként 100 ·y 804 

h) Klorid. 5 ml d) szerinti szűredéket az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A válto
zás megengedett mértéke grammonként I 00 'Y Cl. 

i) Szerve.5en kötött klór„ O, 1 g b) szerint nyert benzoesavat az «Acidum ben.Zoicum>> cik
kely h) pontja szerint vizsgáljuk„ A változás megengedett mértéke a benzil
benzoátra számítva grammonként .575 'Y Cl. 

j) Fahéjiav .. O, 1 g b) szerint nyert benzoesavat 1 ml R-nátronlúgban oldunk Az oldat
hoz 9 ml vizet és O, 1 ml 0, 1 n kálilllllperIDanganát-oldatot öntünk. Az oldat 
5 percig rózsaszínű maradjon, 

k) Idegen szerves anyagok„ 0,2 g b) szerint nyert benzoesavat elporítunk és tömény 
kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldunk Az oldat 
színe nem lehet erősebb, mint a Z 3 színmérték-oldat 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

1) I;;zítáii maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az I 104. lap 41) 
szerint elégetünk Az enyhén kiizított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet., 

m) Tartalmi meghatározá< (é<zter) .. 0,1 mg pontossággal mért kb 1,00 g készítményt 
az I 1.54 .. lap 2) szerint vizsgálunk 
1 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat 106,1 mg (lg ,02579) benzil·· 
benzoátot (C14H 120 2) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (savasság) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás Jólzátó üvegdugós üvegben, fénytől védve tar\juk. 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal (bomlás) .. 

C 5H 110 2N.HCl 

81. 
Betainum hydrocbloricum 

( Betain .. hydrochlor.) 
Sósavas betain 

+ 
[(CH3) 3N CH2 .. COO]. HCl 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos 
erősen savanyú .. 23,4-24,0 % HCl, illetőleg 
(C5H 110 2N .. HC1) tartalmaz .. 

ms = 153,61 

por. Csaknem szagtalan.. fze 
98,5--101,0 % sósavas betaint 
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Oldékonyiág. 2 sr víz, 20 SI R-szesz oldja .. Abszolút alkoholban gyakorlatilag 
oldhatatlan .. 

Kémhatás .. Vizes oldata (1 + 19) erősen savanyú .. 

AzonQssági vizsgálat 

a) 0,1 g készítmény izzító lemezen hevítve ammónia- és metilaminszagot árasztva 
megolvad, majd erősen felpuffad, meggyullad és sósav-gáz fejlődése közben 
gyengén világító lánggal maradék nélkül elég .. 

b) Betain. 0,2 g készítményt 2 ml vízben oldunk és az oldat felét 1 ml 0,1 n jód
oldattal elegyítjük. Vörös csapadék keletkezik (betainperjodid). 

c) Klorid. Ab) szerinti oldat másik feléhez 2 ml vizet, 1 ml R-salétromsavat és 2 ml 
R-ezüstnitrát-oldatot öntünk Fehé~, túrós csapadék keletkezik, mely R-ammónia
oldat feleslegében oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok. 1 g készítmény 20 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék. Ezt az oldatot használjuk az e) és g) alatti vizsgálatokhoz. 

e) Nehézfémek (ólom, vai, cink .itb) .. 10 ml d) szerinti oldatot az 196. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb, ill Fe 
vagy Zn. 

f) Arzén .. 1 g készítményt az I 97. lap 3/a szerint - arzénmérték-oldat nélkül -
vizsgálunk .. A készítmény arzént nem tartalmazhat 

g) Szulfát .. 10 ml d) szerinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y SO 4 . 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Izzítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104 .. lap 4) 
szerint -~lhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, l % lehet„ 

i) Tartalmi meghatáro;:;ái (sósav). 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,15 g készítményt 
20 ml vízben oldunk és az oldatot 2 csepp 1-metilvörös-oldatot használva jel·· 
zőül, 0,1 n nátronlúggal titráljuk. 
1ml0,1 n nátronlúg 3,647 mg (lg ,56188) HCl-t, illetőleg 1.5, 36 mg (lg ,18642) 
sósavas betaint (C5H 110 2N. HCI) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ltélt készítményt 
az i) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgá\juk. 

1Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 

Inkompatibilii ezüstsókkal, lúgos kémhatású1 anyagokkal.. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,2---0,5 g 
0,6-1,5 g 
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82. 
Bisrnuthurn oxyjodogallicurn 

( Bism .. oxyjodogall) 
Bizmútoxijodidgallát 

Tájékoztató képlet: [C6H 2 (OH)3 COO . .Bi (OH)J] (1,3,4,5) ms = 522,00 

Zöldesszürke-színű, nehéz por.. Szagtalan. fze gyengén savanyú .. 20,0-
23,5 % .J-t és 39,9-44,7% Bi-t tartalmaz. 

Oldékonyság .. R-szeszben részben oldódik Vízben, éterben, kloroforrnban 
gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (! + 19) 
savanyú vagy gyengén savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0, 1 g készítmény izzítólemezen hevítve füstölög és jódgőzök fe:jlődése közben 
taplószerűen ég. A kiizzított matadékban mel~gen barnavörös:, kihűlve sárga, 
fémbizmút szemecskék is találhatók. 

b) Bizmút .. 0, 10 g készítményt 1 o ml R-sósavval l percig forralunk. A folyadékot 
két részre osztjuk .. A folyadék egyik felét 2-3 ml R-kénhidrogénes vízzel (2-3 
csepp R-nátriumszulfid-oldattal) elegyítjük. Barnás-fekete csapadék válik le .. 
Az eredeti oldat másik felét e) szerint vizsgáljuk. 

c) .Jód. Ab) szerinti oldat megmaradt felét 1-2 csepp R-klóros vízzel és 1 ml kl?ro
fürmmal rázzuk össze„ Az elkülönülő kloroform-réteg ibolyaszíµű„ 

d) Gallu<z<av 0,02 g készítményt 5 ml R-nátronlúgban oldunk. A sárgaszínű oldat 
rázogatáskor gyorsan megvörösödik„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Ólom (bárium).. g készítményt porce!ántégelyben kis lángon óvatosan elham-
vasztunk.. A lehűlt maradékot 3 ml tömény R-salétromsavban melegen oldjuk, 
majd az oldatot 20 ml vízzel hígítjuk és papitosszűrőn szűrjük .. A kristálytiszta 
szűredéket has~náljuk az f) és h) alatti vizsgálatokhoz is. · 
10 ml szűredéket porceláncsészében vízfürdőn beszárítunk és a maradékot 
10 ml forró vízzel kilúgozzuk .. Kihűlés után a folyadékot megszűrjük és a szűre
dékhez 5 ml R-kénsavat öntünk. Az oldatból l órán belül nem válhat ki CSa· 
padék. Úgy is eljárhatunk, hogy az utóbbi szűredéket 5-6 csepp R-nátron·· 
lúggal meglúgosí~juk és a szükség esetén megszűrt oldatot ecetsavval gy~:ngén 
megsavanyítva 4 csepp R-káliumkromát-oldattal elegyítjük. Az oldat knstály·· 
tiszta maradjon„ 

f) Réz. 5 ml e) szerinti oldatot 5 ml R-ammónia-oldattalelegyítünk és a csapadékos 
folyadékot papirosszűrőn szűrjük.. A szűredék nem lehét kékes vagy zöldes 
színű, legfeljebb csak gyengén sárgás„ 

g) Arzén .. l g készítményt az I 102. lap a) szerint elroncsolunk és az 1 ml-re !efüstölt 
tömény kénsavas oldatot az I 97 .. lap 3/a szerint R-kalciurnhipofoszfit-oldattal 
- arzénmérték-oldat nélkül ·-· vizsgáljuk„ A készítmény alzént nem tartal-· 
mazhat 

h) Va< .. 1 ml e) szerinti szűredéket az I 97 .. lap 4/a szerint vizsgálunk.. A szűredéket 
az R-káliumrodanid-oldat hozzáadása előtt szükség esetén tömött papirosszűrőn 
ismét megszlírjUk, A változás megengedett mértéke grammonként 230 'Y Fe„ 
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Szulfát .. 0,5 g készítményt 10 ml R-sósavval l peicig forralunk A reakcióelegyet 
lehűtjük és gyakori rázogatás közben 1 órán át állni hagyjuk. A csapadékos 
folyadékot papir 0sszűrőn szűrjük és a kristálytiszta. szűredéket .2-3 csepp R
báriumklotid-oldattal elegyí,jük. Az oldat kristálytrszta maiac\ion. 

Nitrát és ammónia .. 0,1 g készítményt az I 100 .. lap 12) szerint ·- mértékoldat 
nélkül ·- vizsgálunk„ A készítmény se-m nitrátot, sem ammóniumot nem tartal~· 
mazhat. · 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

Alkáli-sók. mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt 50 ml-es főzőlombikban 
20 ml vízzel 1 percen át élénken forralunk.-. A papirosszűrőn kristálytisztára 
szűrt oldatot az I 104 .. lap 4) szerint vizsgáljuk. Az enyhén kiizzított maradék 
legfeljebb a készítmény 0,4 %-a lehet.. · 

SzárítáJi veszteség. 0, l mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104 .. 
lap 3) szerint 105' .. on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 4 % 
lehet. 

m) Tartalmi meghatározás (bizmút). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt 
az I 106. lap 7) szerint vizsgálunk. 

n) 
l mg BiP04 0,6876 mg (lg ,83731) Bi-t jelez. 

Tartalmi meghatározás (jód) .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,10 g készítményt 
50 ml-es főzőlombikban 10 ml R-nátronlúggal 1-2 percen át élénken forralunk. 
A 10 ml vízzel hígított csapadékos folyadékot 6 cm átmérőjű megnedvesített 
papirosszűrőn 100 ml-es mérőlombikba -szür:jük s a csapadékot 4-szer ~ ml 
vízzel mossuk, A 100 ml-re kiegészített oldat 5,00 ml-es részletét 50 ml-es nikkel 
tégelyben vízfürdőn szárazra párnlogtatjuk .. A maradékot 2 g szilárd R-kálium
hidroxiddal megöm!esz\jük A továbbiakban az I 121. lap 15/c szerint járunk el. 
l ml 0,01 n Na2S20 3 oldat 0,21153 mg (lg ,32538) .J-t jelez .. 

Tájiikoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény nem 
lehet bamaszínű. 

Eltartá<„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Inkompatibilí< lúgos anyagokkal.. 
Mámév .. «Airolum» (Sz .. VIII.) 

Adagolás. Szokáws egy szeri adagja per os 
Szokásos napi adagja per os 

83. 

0,3-2 g 
0,9---'6 g 

Bisrnuthurn subgallicurn 
( Bism .. subgall.) 

Bázisos bizmútgallát 

Tájékoztató képlet: C 6H 2(0H) 3COO.Bi(OH) 2 (3,4, 5, !) 
Citromsárga színű, szagtalan és íztelen por„ Levegőn állandó, 

elváltozik„ 46,8-50,2 % Bi-t tartalmaz„ 

9 Qyógy:szerkönyv II (21) 

ms = 412,15 
fény hatására 
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Oldékony<ág„ Lúgokban oldódik. Vízben, R-szeszben, éterben, kloroformban 
gyakorlatilag oldhatatlan„ Hígított meleg savak olqják„ 

Kémhatás„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
semleges vagy gyengén savanyú„ 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítmény izzítólemezen I!evítve megolvadá:.; nélkül megszenesedik„ 
A kiizzított, melegen barnavörös, kihűlés után sárga maradékban fémbizmút
szemecskék is láthatók, 

b) Bi;;mút„ 0,05 g készítményt 1 ml R-sósavval és 10 ml R-kénhidrogénes vízzel 
(10 ml vízzel hígított 1-2 csepp R-nátriumszulfid oldattal) rázogatunk. A ráza·· 
dék színe barnásfeketére változik. 

e) Gallu<z.sav. O,O;i g készítményt 5 ml R-nátronlúgban oldunk A tiszta és átlátszó 
oldat színe kezdetben sárga, rázogatva azonban gyorsan sötétvörösre változik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Sava><ág. 1 g készítményt 10 ml semleges R-szessze! 1 percig rázogatunk, majd 
a csapadékos folyadékot papirosszűrőn szűrjük. A szűredék 0,30 ml 0,01 n 
nátronlúgtól és 2 csepp I-fenolftalein-oldattól pirosodjék meg, 0,40 ml 0,01 n 
sósavtól azonban színtelenedjék eL 

e) Ólom.. 1 g készítményt porcelán tégelyben kis lánggal óvatosan elhamvasztunk. 
A lehűlt maradékot 5 ml tömény R-salétromsavval melegítve kioldjuk és 
az így nyert oldatot 20 ml vízzel hígítjuk, majd szűrjük. Ezt a szűredéket 
használjuk az f), h} és j) alatti vizsgálatokhoz is .. 
A szűredék 10 ml-ét porcelántálban vízfürdőn szárazra párölogtatjuk és a mara„, 
dékot 10 ml forró vízzel kivonjuk. Lehűlés után a csapadékos folyadékot tömött 
papirosszűrőn szűrjük, majd a szűredéket 5 ml R-kénsavval elegyítjük.. 1 óra 
mulva sem válhat ki csapadék Úgy is eljárhatunk, hogy a szűredéket 5-6 csepp 
R-nátronlúggal meglúgosítjuk és <;t szükség esetén megszűrt oldatot ecetsavval 
gyengén megsavanyítva 4 csepp R-káliumkromát-oldattal elegyítjük. Az oldat 
kristálytiszta maradjon„ 

f) Réz„ 10 ml e} szerintí oldatot 5 ml vízzel felhígítunk és az oldatot kis feleslegben 
R-ammónia-oldattal elegyítjük.. A csapadékos folyadékot papirosszűrőn szűrjük. 
A szűredék nem lehet kékes vagy zöldes s_zínű„ 

g) Arzén 0,20 g készítményt az I 102. lap a) szerint elroncsolunk és az 1 ml-re 
lefüstölt tömény kénsavas folyadékot az I 97. lap 3/a sze1int - arzénmérték
oldat nélkül - R-kalciumhipofoszfit-oldattal vizsgáljuk. A készítmény arzént 
nem tartalmazhat. · 

h) Va< .. 2,5 ml e) szerinti szűredéket az I 97 .. lap 4/a szerint - külön savanyítás 
nélkül-· vizsgálunk, A változás megengedett mértéke grammonként 100 'Y Fe„ 

i) Szulfát .. 0,5 g készítményt a «Bismuthum oxyjodogallicum>> cikkely i) pontja szerint 
vizsgálunk. A készítmény szulfátot ne~ tar tal~azhat„ 

j) Klorid. 2,5 ml e) szerinti szűredéket az I 100,. lap 10/a szerint - külön savanyítás 
nélkül - vizsgálunk A változás megengedett mértéke grammonként 250 y CL 

k) .Aritrát, ammónium„ 0)1 g készítményt az I. 100„ lap 12) szerint --· mérték-oldat 
nélkül-vizsgálunk. A készítmény sem nitrátot, sem ámmóniu:i;not nem tartal·· 
mazhat.. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Gallu<z<av. mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt 50 ml-es fözőlombikban 
20 ml R-szesszel 1 percig rázogatunk. A keveréket papirosszűrőn szűrjük és a 
kristálytiszta szűredéket az I 105 .. lap 5/a szerint vizsgáljuk. A maradék leg
feljebb a készítmény 0,35 %-a lehet. 

m) Alkáli-<ók. mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt a «Bismuthum oxyjodo· 
gallicum» cikkely k) pontja szerint vizsgálunk Az enyhén kiizzított maradék 
!egfeljeob a készítmény 0,4 %-a lehet.. 

n) S;;;árítá<i veszte<ég .. 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,20 g készítményt I. 104 .. lap 3) 
szerint 105°-Ün állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 6 ~lo lehet.. 

o) Tartalmi meghatáro;;á< (bi;;mút) .. 0,2 g készítményt az I 106. lap 7) szerint vizs
gálunk .. 
1 mg BiP04 0,6876 mg (lg ,83731) Bi-t jelez. 

Tájékoztató gyo;rsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény R

nátronlúgban maradék nélkül oldódjék„ 
Eltartá< .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tar\juk. 
Bázisos bizmutgallátot tartalmaz a «Pulvis <j!arrnriu< infantum» és a «Suppositorium 

haemorrhoidale». 
Mámév.. «Der matolum» (Sz.. VIIL) 

Adagolá< .. Szokárns egy<zeri adagja 0,3-2 g 
Szokárns napi adagja 0,9-6 g 

84. 
Bismuthum subnitricum 

( Bi5m. subnitric..) 
Bázisos bizmútnitrát 

Tájékoztató képlet.: Bi(OH) 2N03 .BiO. N03 

Hófehér, finom tapintású, mikrokiistályos, nehéz por. 
71-73,6% Bi-t tartalmaz. 

ms = 592,0> 
Íztelen és szagtalan„ 

Oldékonyság. Vízben és R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan,. Híg, erős 
savak oldják. 

Kémhatá<.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) Bizmút .. 0,05 g sót 1 ml R-sósavban oldunk és az oldatot 100 ml vízbe öntjük. 
A csapadékossá vált folyadék 1 ml R-kénhidrogénes víztől (vagy 2--3 csepp 
R-nátriumszulfid-oldattól) sötétbarna színűvé válik, 

b) Nitrát„ 0,05 g sót 5 csepp R-kénsa;,ban oldunk, majd 1 ml tömény R-kénsavval 
elegyítünk. Az oldatra )<ihűlés után tömény R-vas(II)szulfát-oldatot rétegezünk. 
A két folyadék érintkezési felületén söté!barna gyűrű keletkezik. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Súlytérfogat 80,0 g bázisos bizmútnitrátot a IV.. számú szitán papírlapra szitálunk 
és azt arról olyan száraz 250 ml-es mérőhengerbe öntjük, melyen a 0-2.50 
ml-ig te1jedő_ beosztás 230-250 mm hosszú .. Az egy percnyi várnkozás után 
leolvasott té1fogat 170-230 ml legyen. 

d) Savban oldhatatlan é1 <zíne;:;ő anyagok.. 2 g készítmény 40 ml R-salétromsavban enyhe 
melegítéskor pezsgés nélkül, maradék nélkül tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk azj), g), i) és m) alatti vizsgálatokhoz. 

e) Ólom .. 1 g sót 100 ml-es fözőlombikban 5 ml R-sósavban oldunk, majd oldat· 
hoz 9 ml vizet és 6 ml R-nátronlúgot elegyítünk s a csapadékos folyadékot 
papir osszűrőn szűrjük. 10 ml szűredéket R-e.cetsavval megsayanyítunk és .5 
csepp R~káliumkromát-oldattal elegyítünk. Az oldatban sárga zavarosodás 
nem keletkezhet. A kéSzítmény ólmot nem tartalmazhat 

f) Ezü<t 5 ml d) szerinti oldat 1 csepp R-sósavtól nem változhat A készítmény 
ezüstöt nem tartalmazhat.. 

g) Réz 10 ml d) szerinti oldathoz 3 ml R-ammÓniumklorid-oldatot és 15 ml R-· 
ammónia-oldatot elegyítünk. A csapadékos folyadék szűredéke színtelen legyen .. 
Ezt a szűredéket a k) alatti vizsgálathoz használjuk. .. 

h) Arzén .. 1 g készítményt az I 97. lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül -
azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy -a reakciókeveréket nem melegítjük és a 
reakciókat R-kalciumhipofoszfit-oldat használata esetében 30 perc, R-Bettendorf... 
oldat esetében pedig 1 óra: mulva hasonlí~juk össze. A só arzént nem tartalmazhat. 

i) Va1 .. 4 ml d) szerinti oldat.ot az I 97 .. lap 4/a szerint, de külön savanyítás nélkül 
vizsgálunk .. A változás megengedett rp.értéke grammonként 50 'Y Fe. 

j) Kalcium, magnézium., A g) szerinti szűredék 14 ml-éhez 1 ml R-ammóniumfoszf3.t-· 
oldatot elegyítünk. A reakcióelegy 10 percen belül nem változhat. 

k) Bdrium (ólom). 5 ml g) szerinti oldatot 5 csepp R-kénsavval összerázunk.. Az oldat 
kristálytiszta maradjon„ · 

1) Szulfdt. 0,10 g készítményt az L 100 .. lap 9/b szerint vizsgálunk. A változás meg
engedett mértéke grammonként 500 'Y 804 .. 

m) Klorid. 2 ml d} szerinti oldatot az L 100 .. lap 10/a szerint, de külön savanyítás 
nélkül vizsgálunk A változás megengedett mértéke 250 'Y Cl. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Idegen 16k (Z,n, Ca, Mg, K, Na) .. mg pontossággal mért kb 1 g készítményt 10 ml 
R-sósavban enyhe melegítéssel oldunk. A folyadékot 15 ml R-ammónia-oldattaJ 
elegyítjük és a csapadék leülepedése után papirosszűrőn kristálytisztára szűrjük. 
A csapadékot kétszer .5 ml vízzel mossuk. A mosóvízzel egyesített szűredéket 
az I 104 .. lap 4) szerint vizsgáljuk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb a 
készítmény O, 5 %-a lehet„ 

<>) Tartalmi meghatározás (bizmút) .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,1 g készítményt 
az I 106. lap 7) szerint vizsgálunk. 
l mg BiP04 0,6876 mg (lg ,83731) Bi-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
<) (súlytérfogat), d) (savban oldhatatlan és színező anyagok) és k) (bárium, 
ólom) szerint vizsgáljuk.. 

Eltartá<.. Jólzáió üvegdugós üvegben tartjuk. 
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Inkompatibilis jodidokkal, savakkal.. 

Mámév. «Bismutum nitricum basicum» (Sz .. VIIL), «Magisterium bismuthi». 
Adagolás:· Szokásos egrzeri adagja 0,3-2 g 

Szoká<OS napi adagja 0,9-6 g 

85. 
Bismuthum subsalicylicum 

(Bism .. subsalíc„) 

Bázisos bizmútszalicilát 

Tájékoztató képlet: C 6H 4 (0H)COO BiO(l,2) ms = 362,11 
Fehér, vagy csaknem fehé1, finom laza por. Szagtalan íztelen .. 56,4-59,l % 

Bi-t tartalmaz .. 
Oldékony1ág. Vízben, R-szeszben, klornförmban, éte1ben gyakorlatilag old-

hatatlan.. · 

Kémhatás.. Frissen kiforr alt és lehűtött vízzel készült r ázadéka ( 1 + 19) 
semleges vagy gyengén savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0, 1 g készítmériy izzít\~1emezen óvatosan hevítve elszenesedik, közben fenol
szagot áraszt. A kiizzltott, melegen barnavörös, kihűlve sárga maradékban 
fémbizmút szemecskék is láthatók. 

b) Bizmút. 1 g készítményt 1 percig 20 ml R-sósavval fözünk, s a rázogatás közben 
lehűtött csapadékos folyadékot megszűrjük. A szűrőre gyűjtött kristályokat 
a d) alatti vizsgálathoz használjuk. A szűredék 1 ml-ét 20 ml vízzel hígítva, 
fehér csapadék keletkezik, mely 1-2 ml R-kénhidrogénes víztől (1-2 csepp 
R-nátriumszulfid-oldattól) megbarnul.. 

c) Szalicilrnv„ O, 1 g készítményt 1 ml R-vas(III)klorid-oldattal és 4 ml vízzel rázo-· 
gatunk. A folyadék sötétibolya-színű lesz .. 

d) S;:;alicilmv .. A b) szerinti kristályos csapadékot hideg vízzel kloridmentesre mossuk. 
A tömény kénsav fölött megszárított kristályok olvadáspontja: 158°-161 ° .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Súly.térfogat .. 40,0 g készítményt a «Bismuthum subnitricum>> cikkely e) pontja 
szerint vizsgálunk. A 40 g készítmény térfogata 160-210 rnl legyen .. 

f) Színező anyagok.. 2 g sót 40 ml R-sósavval 1 percig fözünk, majd a csapadékos 
folyadékot rázogatás közben lehűtjük és papirosszűrőn megszűrjük.. A szűredék 
színtelen legyen„ 
A kristálytiszta szűredéket aj), m) és o) alatti vizsgálatokhoz használjuk„ 

g) Savasság .. 1 g sót 20 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel rázogatunk 1 percig 
és a csapadékos folyadéka~ megnedvesített papirosszűrön megszűrjük. A szűre
dék 10 ml-e, 0,20 ml 0,01 n nátronlúg és 2 csepp !-fenolftalein-oldat hozzá„ 
adása után rózsaszínű legyen .. 0,30 ml 0,01 n sósavtól azonban színtelened-· 
jék eL 
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h) Ólom, bárium, 4 g sót választótölcsérben 10 ml víz és 10 ml tömény R-salétrom
sav elegytben 40 ml R-éterrel a készítmény teljes oldódásáig rázogatunk. Az 
elkülönült vizes réteget megnedvesített papirosszűrőn kristálytisztál:a szűrjük 
és ezt a ktistálytiszta szűredéket használjuk az i) és n) alatti vizsgálatok.J:loz is. 
5 ml szűredéket vízfürdőn szárazra párolűgtatunk és a maradékot 10 ml forró 
vízzel kilúgozzuk A kihűlés után megszűrt oldat 5 ml-ét 5 ml R-kénsavval 
összerázzuk. Az oldat 1 óra mulva is üledékmentes és kristálytiszta legyen„ 
A vizsgálatot a «Bismuthum tribromphenylicurn» cikkely f) pontja szerint 
R-káliumkromát-oldattal is végezhetjük 

i) Ezü1t 2 ml h) szerinti sz,űredéket 10 ml vízzel elegyítünk, Az oldat 1 csepp R
sósav hozzáadására nem változhat. 

j) Réz,, 10,0 ml f) szerinti szűredéket R-ammónia-oldat feleslegével összerázunk, 
A csapadékos folyadékot megszűrjük és a csapadékot 2 ízben .5 ml vízzel mossuk„ 
A szűredék színtelen legyen. Ezt a mosó-folyadékkal egyesített szűredéket hasz
náljuk a p) alatti vizsgálathoz. 

k) Arzén, 1 g készítményt az I 102.. lap a) szei;int elroncsolunk s az 1 ml-re lefüstölt 
tömény kénsavas oldatot az I 97, lap 3/a szerint R-kalciumhipofoszfit-oldattal 
·- arzén-mértékoldat nélkül -- vizsgáljuk„ A készítmény arzént nem tartal
mazhat 

1) Ammónium,, 0,2 g sót az I 99, lap 7/b szerint vizsgálunk~ A só ammóniumot 
nem tartalmazhat 

m) Szulfát, 10 ml f) szerinti oldatot az I 99,, lap 9/a szerint ,_ külön savanyítás 
és szulfátmérték-oldat nélkül -· vizsgálunk„ A só szu~fátot nem tartalmazhat 

n) Klorid, 1 ml h) szerinti oldatot az I 100, lap 10/a szerint - külön savanyítás 
nélkül - vizsgálunk, A változás megengedett mértéke grammonként 125 y CL 

o) Nitrát és ammonia, 0,30 mlf) szerinti oldatot az I 100. lap 12) szeri!l.t vizsgállillk, 
A változás megengedett mértéke grammonként 667 y NH3 , illetőleg 2,4 mg N03 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

p) Idegen 1ók, A }) szerinti, mosóvízzel egyesített szűredéket (0,25 g készítmény) 
az I 504 lap 4) szerint vízsgáljuk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 
a készítmény 0,5 %-a lehet 

q) Szárítási veszteség, 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,20 g készítményt az I 104. 
lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk, A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet, 

r) Tartalmi meghatározás (bizmút) ,, O, 1 mg pontossággal mért kb 0,2 g készítményt 
az I 106. lap 7) szerint vizsgálunk 
1 mg BiP04 0,6876 mg (lg ,83731) Bi-t jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 0,2 
g-ja 5 ml R-kénsavval és 5 ml R-éterrel rázogatva tisztán oldóqjek. 

Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt hasz
nálhatunk. 

Eltartá1, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Bázisos bizmútszalicilátot tartalmaz az «lnjectio hi<muthi suhsalicylici oleosa 

10%», 
Inkompatibilis erős savakkal, lúgos kémhatású anyagokkal (bomlás). 
Mámév, «Bismutum salicylicum basicum» (Sz. VIIL). 
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Adagolás. Szokárn1 egy1zeri adagja 

Szokárn s napi adagja 

per os 
L glut,, 

0,3-2 g 
0,05-0,1 g 
0,9--{i g per os 

i., glut 0,05-0,1 g (4-6 naponként.) 

86. 
Bismuthum tribromphenylicum 

( Bísm,, tríbromphen,) 
Bizmúttribr ómfenolát 

Tájékoztató képlet: (C6H 2Br30) 2 ,,BiOH,,Bi 20 3 (1,2,4,6) 
Zöldessárga színű, átható szagú, csaknem íztelen tapadó 

téskor ellobban. 44, 7-50,2 % Bi.t tartalmaz. 

ms = 1351,66 
por. Hirtelen heví„ 

Oldékonyság. Vízben, R-szeszben és kloroformban alig, 
oldható, 

éterben kevéssé 

Kémhatá1 Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka semleges, vagy 
gyengén savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,1 g készítmény. izzítólemezen óvatosan hevítye meggyullad és sű1ű, fOjtó, sárga„ 
színű fűstöt terjesztve szipo1kázva, taplószerűen ég. A kiizzított, melegen vörös„ 
barna, kihűlve sárga színű maradékban fémbizmút-szemecskék is láthatók. 

b) Tiibrómfenol,. 2 g készítményt 40 ml R-,sósavval 1 percig forralunk, majd a folya
dékot gyakori rázogatás közben lehűtjük és szűrjük, A szűredéket a e), dj, g}, 
i) és k) alatti vizsga la tokhoz használjuk 
Az összeálló csapadék kis (kh, O,l g) részietét 0,5 g vízmentes R-nátrium
kar bonáttal gondosan elkeverve elhamvasztjuk. 
Lehűlés után a maradékot 5 ml vízzel kilúgozZuk és szűrjük„ A szűredéket 
R~sósavval megsavanyíquk és néhány csepp R-klóros vizet cseppentünk hozzá. 
A kiváló brómtól sárgásbarna színű oldatot 1 ml kloroformmal rázzuk össze„ 
Az elkülönülő kloroform narancsvörös színű. 

c) Bizmút, 1 ml b) szerinti szüredéket 20 ml vízzel hígítunk, Fehér csapadék válik ki, 
mely R-kénhidrogénes víztől (1-2 csepp R-nátriumszulfid-oldattfü) meg· 
barnul. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Színezó anyagok., A b) szerinti szűredék színtelen h;gyen, illetőleg színe nem lehet 
erősebb a Z 2 színmérték-oldatnál. 

e) Sava1.ság. 1 g készítményt 2Ó ml vízzé! felforralunk A folyadékot 1 percig rázzuk, 
lehűtjük és szűrjük, 10 ml szűredék 0,2 ml 0,01 n nátronlúg és 2 csepp I-fenoJ-, 
ftalein-oldat hozzáadására pirosodjék meg .. E színnek azonban 0,4 ml 0,01 n 
sósavtól el kell tűnnie, 

f) Ólom, bárium„ 1 g készítményt rázótölcsérben 7,5 ml víz, 7,5 ml R-salétromsav 
és 30 ml éter elegyével rázunk, míg az teljesen feloldódik, Az elkülönült vizes 
réteget megnedvesített papirosszűrőn kristálytisztára szűrjük„ Ezt a szűredéket 
használjuk a h} alatti vizsgálathoz is, 
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5 ml szűredéket porcelántálban vízfürdőn szárazra párologtatunk. A maradé
kot 10 ml forró vízzel kilúgozzuk. A kihűlés után megszűrt oldat 5 ml-es rész
letét 5 ml R-kénsavval összerázzuk„ Az oldat 1 óra .mulva üledékmentes és kris
tálytiszta legyen., Úgy is eljárhatunk, hogy a kilúgozott oldat 5 ml-es részletét 
5 ml vízzel és 2 ml R-nátronlúggal elegyítjük, majd a csapadékos folyadékot 
kristálytisztára szűrjük. A 3 ml R-ecetsavval megsavanyított oldatot 5 csepp 
Rckáliumkromát oldattal elegyítjük .. Az oldatban sárga zavarosodás nem kelet
kezhet.. 

g) Réz, 10 ml b) szerinti szüredéket R-ammónia-oldat feleslegével elegyítünk. A csa
padékos folyadékot papirosszűrőn megszűrjük és a csapadékot 2 ízben 5 ml 
vízzel mossuk„ A szűredék nem lehet kékes, vagy zöldes színű„ A mosófolyadék-· 
kal egyesített szűredéket az o) s·zerint vizsgáljuk„ 

h) Arzén. Az J) szerinti salétromsavas oldat 5 ml-ét porcelántálban vízfürdőn szá-· 
razra párologtatjuk s a maradékot az I 97 .. lap 3/a szerint arzén-mértékoldat 
nélkül vizsgáljuk, avval az eltéréssel, hogy a melegítést elhagY.iuk s a reakciókat 
R-kalciumhipofoszfit-oldat használata esetén 30 perc, R-Bettendorf-oldat 
esetén pedig l óra múlva, hasonlítjuk össze. A kés·zítmény arzént nem tartal-· 
mazhat. -

i) Ammónium .. 0,2 g készítményt az I 99. lap 7/b szerint vizsgáljuk A készítmény 
ammóniumot nem tartalmazhat.. 

j) Szulfát .. 5 ml b) szerinti oldat 1 ml R-báriumklorid-oldattól nem változhat. 
k) Nitrát .. 0,4 ml b) szerinti oldatot az I 100. lap 11) szerint vizsgáljuk. A változás 

megengedett mértéke grammonként 5 mg N03 .. 

1) Tribrórnfenol. 1,0, g készítményt 10 'ml petroléterrel 1 percig rázunk, majd a keve
réket szűrjük. A szűredék .5 ml-ét 25 ml-es füzőpohárban 60°-os vízfürdőn szá
razra párologtatjuk és a maradékot lehűlés után 5 ml R-szeszben oldjuk. Az 
oldat .5 ml víz, 0,3· ml 0,1 n nátronlúg és 5 csepp I-fenolvörös-oldat hozzáadása 
után pirosodjék meg„ 

m) Gallát .. 0, 1 g készítményt 5 ml R-nátronlúggal rázogatunk. A keverék nem piro
sodhat meg, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Szárítási veszteség O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104. 
lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 3 % 
lehet. 

o) Idegen sók.. A g) szerinti mosófolyadékkal egyesített szűredéket az I 104„ lap 4) 
szerint vizsgáljuk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb a készítmény 0,4 %-a 
lehet,, 

p) Tartalmi meghatározás (bizmút) .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt 
az I 106. lap '7) szerint vizsgálunk 
1 mg BiP04 0,6876 mg (lg ,83731) Bi-tjelez .. 

Tájékoztató gyor'svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az m) (gallát) szerint vizsgáljuk„ A b) szerinti oldat színét ellenőrizzük. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Másnév. «Xeroformium» (Sz„ VIII.) .. 

1.36 

l 

87. 
Bolus alba 
(Bol. alb.) 

Fehér agyag 

Vastól mentes, föképen alumíniumszilikátokat tartalmazó fehér porcelán
földből (kaolin) sósavval való mosáBsal, iszapolással és 160°-on való szárítással 
készült fehér vagy legfeljebb kissé szürkésfehér, tapadó, igen finom por.. Íztelen .. 
Vízzel átitatva jellegzetes agyagszagú és képlékeny tömeggé gyúrható. 

Oldékonyság. Vízben vagy savban gyakorlatilag oldhatatlan„ 
Kémhatás. Vizes rázadék:, (1 + 9) semleges„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Alumínium„ 0,5 g készítményt 1 g R-nátriumhidroxiddal és 5 ml vízzel 5 percig 
forralunk. A vízzel 10 ml-re kiegészített csapadékos folyadékot kihűlése után 
megszűrj~. Ezt a szűredéket használjuk a b) alatti vizsgálathoz is. „ 

A szűredék egyik felében o,s g ammóniumkloridot oldunk és az oldatot ~Orrásig 
melegítjük .. Dús kocsonyás csapadék keletkezik [ Al(OH)3], amelynek szűredéke 
1 ml R-·ammóniumfoszfát-oldattal összerázva legfeUebb kissé zavarosodhat 
meg (MgNH4P04) .. 

b) Szilikát Az a) szerinti szűredék másik feléhez 1 ml legtöményebb R-sósavat 
elegyítünk és forrásig melegí~jük. Csaknem színtelen, kocsonyás csapadék 
képződik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Színező anyagok .. A készítmény fehé1 vagy legfeljebb csak kissé szürkés-fehér színű 
lehet. 2 g készítményt 4 ml R-sósavval és 36 ml vízzel 1 percig forralunk. A ki„ 
hűlt csapadékos folyadékot tömött papirosszűrőn megszűrjük. A kristálytiszta 
szűredék színe nem lehet erősebb, mint a P 1 színmérték-oldat. 
Ezt a kristálytiszta szűredéket használjuk az e), g), h) és m) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Sava<ság, lúgosság„ 1 g készítményt 20 ml frissen kifmralt és lehűtött yízzel 1 percig 
rázunk és a csapadékos folyadékot tömött papirosszűrőn megszűrjük. 10 ml 
szűredék 0,1 ml 0,01 n nátronlúg és 2 Csepp !-fenolftalein-oldat hozzáadására 
pirosra színeződjék„ Az oldat 0,20 ml 0,01 n sósavt<?l színtelenedjék el.. 

e) Ólom .. 10 ml e) szerinti szűredéket az I 96 .. lap 1/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mé1téke grammonként 20 'Y Pb .. 

f) Arzén. 1 g készítményt az I 9'7. lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül -
vizsgálunk. A fehér zavaros folyadék nem barnulhat meg .. 

g) Vas .. 1 ml t} szerfoti szűredéket 9 ml vízzel hígítunk. Az oldat 4 ml-es részletét 
az L 97 .. lap 4/a szerint vizsgáljuk A változás megengedett mértéke grammon
ként 500 'Y Fe. 

h) Bárium .. 10 ml t} szerinti szűredék 1 ml R-kénsavval elegyítve 5 percen belül nem 
változh(itt. A készítmény báriumot nem tartalmazhat.. 

i) Karbonát. 2 g készítményt 5 ml vízzel összerázunk és a keveréket 5 ml R-sósavba 
öntjük. A keverék nem pezseghet. 

j) Klorid .. O, 5 g készítményt 1 ml R-salétromsavval és 9 ml vízzel 1 percen át foua
lunk. A csapadékos folyadékot kihűlés után tömött papirosszűrőn megszűrjük„ 
1 ml kristálytiszta szűredéket az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk: A változás 
megengedett mértéke grammonként 500 'Y CL 
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k) Homok, A készítmény ujjaink között dörzsölve nem lehet érdes tapintású„ 4 g 
készítmény 2 ml vízzel kcnőcsállományú péppé legyen kever hető„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) lu;ítási maradék. O,I mg pontossággal mért kb, 0,5 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint izzítunk„ A készítmény sem az izzítás kezdetén {szerves anyagok), sem 
végén nem szürkülhet meg (nehéz férnek),, Az izzítási maradék legalább 85 % 
legyen,, ' 

m) Savban oldható anyagok. 10,0 ml<). szerinti szüredékben az oldott anyag mennyi·, 
ségét az I 105,, lap 5/a szerint határozzuk meg, A marndék legfeljebb a készít
mény 2 %-a lehet, 

n) Vízmegkötő képe.sség, 50 ml-es Erlenmeyer-lombikban 6 g készítményt 20,0 i:nl 
vízben rázogatással egyenletesen eloszlatunk és a lombik tartalmát előre meg., 
nedvesített 11 cm át~érőjű papirosszűrőre öntjük, ügyelve, hogy a lombikból 
a folyadék maradék nélkül a szűrőre jusson„ A szűredéket 20 ml-es mérőhenger·· 
ben fogjuk fel és térfogatát 1 óra mulva megállapítjuk. A szűredék legfeljebb 
9,5 ml lehet. 

o) Metilénkék-megkötő képe.sség, 1 g készítményt 20,0 ml 0,1 %-os metilénkék-oldattal 
2 percen át erősen rázunk„ Ülepítés után a folyadék tisztája színtelen legyen„ 

Táj~oztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt keszítményt 

az i) (karbonát) és k) (homok) szerint vizsgáljuk. 
Eltartás„ Üvegdugós üvegben tartjuk, 
Másnév, «Bolus alba sterilis» (Ph. Hg„ IV„), «Kaolinum», «Argilla alba». 

Adágolás„ Szokásos egyszeri adagja 3-10 g 
Szokásos napi adagja 15-60 g 

Megjegyz<s„ Gyógyszerként csak az előállításkor huzamosabb ideig 160°-on 
tartott, patogén csírákat (anthrax, tetanus stb,) nem tartalmazó készítmény 
használható. Ezt a körülményt a készítmény csomagolásán jelezni kell., 

88. 

© Bro:macetocarba:midu:m 
( Bromacetocarb,,) 

Brómacetokar bamid 
Dietil-bróm-acetilkar bamid 
(C 2H 5) 2C .. CO, NH .. CO, NH 2 

1 
Br 

C,H130 2N 2Br ms=237,ll 

Fehér, kristályos por,, Csaknem szagtalan„ Íze gyengén keserű. 33,2--33,9% 
Br-t, illetőleg 98,5-100,5% brómacetokarbamidot (C 1H 13ü;N2Br) tartalmaz. 
Vízzel főzve bomlik. 
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Oldékony,ság. 1400 sr víz, 15 sr R-szesz, 25 sr éter, 5 sr kloroform oldja, 
KémhatáL. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( 1 + 19) 

gyengén savanyú,, 
Olvadáspont,, 116°-120°„ 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,2 g készítményt 2 percen át 4 ml R-nátronlúggal fözünk Ammónia-szag érez
hető (karbamid),, 

b) Az a) szerinti oldat 10 ml R-kénsavval összerázva, jellegzetes, szúrós szagú lesz 
( dietilecetsav) ,, 

c) 2 ml b) szerinti oldathoz 1 ml R-klorofcrmot és néhány csepp 1;t-klórns vi.ze.~ 
elegyítünk. Összerázás után az elkülönülő kloroformos reteg sargasbarna-sz1nu 
(bróm)„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és .színező anyagok., 0,25 g készítmény 5 ml R-szeszben maradék nélkül, 
tisztán. és színtelenül oldódjék„ 

e) Savasság, 2 g poná dörzsölt készítményt 40 ml vízzel egy percen ,át rázogat~~k, 
majd a folyadékot kis papirosszűrőn megszűrjük. Ezt a szűre~eke'. haszna\Juk 
az f), g) és h) alatti vizsgálatokhoz is, A szűredék hidrngén~rtevője az I 77., 
lap 12) szerint meghatárnzva nem lehet kisebb P1: -;-- 4:, 7,.n~L 

f) Nehéz fémek (ólom, réz, vas, cink stb,). 10 ml e) szermtr szured.,ket a; L 9_6, lap 
2/a szerint vizsgálunlf. A változás megengedett mértéke gramrnonkent 20 'Y Pb ' 
ill. Fe vagy Zn, '· . . , 

g) Szulfát„ 10 ml e) szerinti szűredéket az I 99,, lap 9/a szermt VIzsgalunk. A vál-
tozás megengedett mértéke grammonként 100 'Y S04., . . 

h) Klorid, bromid .5 ml e) szerinti szűredéket az I 100. lap 10/a szennt vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL .„ , 

i) Idegen .szerveJ anyagok,. 0,2 g készítményt, előzetesen tömény kénsavval k10~,lített 
kémlőcsőben .5 ml tömény R -kénsavban oldunk, Az oldat nem lehet erosebb 
színű, mint a B 4 szj.nmér ték-oldat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Izzítási maradék., 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104, lap 4) 
, szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfelje0b O, 1 % lehet 
k) Tartalmi meghatározás (bróm),, 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt 

a «Bromvalerocarbamidum» cikkely k) pontja szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 7,992 mg (lg ,90263) Br-t, illetőleg 23,71 mg 
(lg ,37494) br6macetokarbamidot (C1Hrs02N 2Br) jelez., 

' Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelel6nek ítélt 
pontú készítményt ad) (oldhatatlan és színező anyagok) és i) 
anyagok) szerint vizsgáljuk, 

azonos olvadás
(idegen szerves 

Eltartás„ Jólzáró edényben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
Inkompatibilis lúgokkal, savakkal (bomlás). 
Másnév. «Car bamidum bromaethylaceticum» (Ph. Hg, IV,); «Adalinum» 

(Sz„ VIIL) «Somben» (V„N.,) ,, 
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Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

1,0 g 
3,0 g 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,3-1,0 g 

89. 

© Bromvalerocarbamidum 
( Bromvalerocarb.) 

Brómvalerokar bamid 
a-Bróm-izovaleril-kar bamid 

(CH3),CH. CB CO. NH. CO .. NH2 
1 

Br 

1,0 g 

C•H1102N2Br ms = 223,08 
Fehér, finom kristályos por. Csaknem szagtalan fze jellegzetes 34,9-36,0 % 

Br-t, illetőleg 97,5-100,5 % brómvalerokarbamidot (C6H110 2N 2Br) tartal-· 
maz. Vízzel főzve bomlik. 

Oldékonyság .. 420 sr viz, 8 sr R-szesz, 15 sr éter, 7 sr kloroform oldja .. Forró 
vízben bőségesen oldódik.. 

Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19} 
gyengén savanyú„ 

Olvadáspont .. 145°-151° .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,2 g készítményt 2 percen át 4 ml R-nátronlúggal főzünk Ammónia-szag érez„ 
hető {karbamid)„ 

""- b) Az a) szerinti oldat 10 ml RHkénsavval összerázva jellegzetes, szúrós szagú lesz 
(izovaleriánsav). , 

e) 2 ml b) szerinti oldatho~ 1 ml R-kloroformot és néhány csepp R-klóros vizet 
elegyítünk. Összerázás után az elkülönült kloroformos réteg sárgásbarna színű 
(bróm)„ 

Mi~őségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é.s színező anyagok. 0,25 g készítmény 5 ml R-szeszben maradék nélkül 
tisztán és színtelenül oldódjék 

e) Savasság. 2 g porrádörzsölt készítményt 40 ml vízzel egy percen át rázogatunk, 
majd a folyadékot kis papirosszűrőn megszűrjük Ezt a szűredéket használjuk 
az f), g) és h) alatti vizsgálatokhoz. is .. Aszűredék hidrogénkitevője az I 77. 
lap 12) szerint meghatározva nem lehet kisebb pH = 4,7-néL 

f) Nehéz fémek (ólom, réz, vas, únk stb.). 10 ml e) szerinti szűredéket ~z I 96 .. lap 
2/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb 
ill. Fe vagy Zn„ ' 

g) Szulfát.. 10 ml e) szerinti szűredéket az I 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A váJ„ 
tozás megengedett mértéke grammonként 100 'Y so„. 
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h) Klorid, bromid .. 5 ml e) szerinti szűredéket az I 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk 
A változás megengedett mértéke grammonként 100 -y Cl. 

i) Idegen szerve< anyagok. 0,2 g készítményt előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldunk Az oldat nem lehet erősebb 
"Színű, mint a B 4 színmérték-oldat;-

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) I;:.::.ítási maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb.. 0,5 g készítményt az I. 104 .. lap 4) 
szerfot elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

k) Tartalmi meghatározás (bróm) .. 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,20 g készítményt 
visszafolyó-hűtővel ellátott 200 ml-es Erlenmeyer-lombikban 10,0 ml 30 %-os 
nátronlúggal 15 percig enyhén forralunk. A folyadékot 50 ml vízzel hígítjuk, 
10 ml tömény R-salétromsavval megsavanyítjuk, majd kihűlés után 20,00 ml 
O, 1 n ezüstnitráttal elegyítjük, s a csapadékos folyadékot-· 2 g káliuinnitrátot 
oldva fel benne, ·- 3 percig forraljuk, majd lehűtjük és 1 ml I-vas(III)nitrát· 
oldatot használva jelzőül O, 1 n káliumrodanid-oldattal vö1öses színig tit1Mjuk„ 
A 10,0 ml 30 %-os nátronlúg esetleges halogéntartalmát <<üres» kísérletben a 
fentivel azonos módon meghatározzuk. Ez utóbbi titrálásnál fogyott'mérőoldat 
mennyiségét az első titrálásnál fogyott mennyiségből levonjuk. 
1 ml O, 1 n ezüstnitrát-oldat 7,992 mg (lg ,90263) Br-t, illetőleg 22,31 mg 
(lg ,34846) brómvalerokarbamidot (C6H 110 2N 2Br) jelez. ~ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos olvadás
pontú készítményt a dj (oldhatatlan és színező anyagok) és i) (idegen szerves 
anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró edényben, fénytől védve, zárt szekrényben tar\juk„ 
Inkompatibilis lúgokkal, savakkal (bomlás)„ 
Másnév. «Carbamidum bromisovalerianicum» (Ph„ Hg .. IV . .), «Bromuralum» 

{Sz„ VIII.), «Albroman» (V .. N .. )„ 

Adagolás„ Legnagyobb egyszerl adagja 
Legnagyobb napi ad3.gja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

1,0 g 
3,0 g 

0,3-1,0 g 
1,0 g 
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90. 

© Butobarbituralum 
( Butobarbitural.) 
Butobarbiturál 

5-Etil-5-butilbar bitursav 

ms= 212,24 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por., Szagtalan, íze kesernyés„ 
Legalább 98% etilbutilbarbitursavat (C10H16Ü 3N2) tartalmaz„ 

Oldékonyság. 300 sr víz, 100 SI forró víz, 5 SIR-szesz, 10 sr écer olqja. Lúgok
ban sóképződéssel oldódik 

Ki!mhatás.. Frissén kiforralt meleg vízzel készült oldata (0, 1 + 20) kihű.lés 
után gyengén savanyú„ 

Olvadáspont„. 122°~126°„ 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt porceláncsészében 0,1 g szilárd R-nátriumhidroxiddal és 
1 csepp vízzel eldörzsölünk„ Az óvatosan hevített keverékből ammónia f~jlődik, 
mely a föléje tartott megnedvesített piros lakmuszpapirost megkékíti. 

b) 0,01 g készítményt 10 ml vizben oldunk és az oldathoz 5 csepp R-kénsavas
higany{II)szulfát-oldatot elegyítünk Fehér csapadék keletkezik, amely R
ammónia-oldatban oldódik 

e) 0,1 g készítményt 5 ml víz, 1 csepp 0,1 n nátrnnlúg és 2 csepp I-fenolftalein
oldat elegyével rázogatunk. A piros-színű oldat elszíntelenedik, 

d) A e) szerinti reakciókeveréket 1 ml R-nátrnnlúggal a teljes oldódásig enyhén 
melegítjük, A kihűlt oldatot 22 ml vízzel hígítjuk és 2 ml R-sósavval meg-· 
savanyítjuk. Az oldat elszíntelenedik és tiszta marad, (Különbség a feno
barbituráltóL) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és •zínező anyagok (etilbutilacetilkarbamid). 0,5 g készítmény 6 ml víz 
és 4 ml R-nátriurnkar honát-oldat elegyében enyhe melegítéssel maradék nélkül 
oldódjék„ Az oldat lehűtve is tiszta mar~djon éS színe nem lehet erősebb, mint 
a P 1 színmérték-oldat, 

f) Savauág„. 2,5 g készítményt 50 ml vízzel forralunk Az erős rázogatás közben 
lehűtött csapadékos folyadékot megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük„ 
A kristálytiszta szűredéket használjuk a g), h), i) ésj) alatti vizsgálatokhoz is .... 
1 O ml szűre<;J.ék 2 cse.pp I-metilnarancs-oldattól nem pirosodhat íneg„ 

g) Nehézfémek (ólom, vm, cink, •tb.)., 10 mlf) szerinti szűredéket az I 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke gramm9nként 20 'Y Pb 
ill. Fe vagy z;n, 

h) Szulfát, 10 ml j) szerinti szűredéket az I 99, lap 9/a szerint vizsgálunk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 100 'Y so,„ 
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i) Klorid, 5 ml j) szerinti szűredéket az I 100„ lap 10/a szerint vizsgálunk. A vál·· 
tozás megengedett mértéke grammonként 100 'Y Cl. 

j) Oxidálható anyagok. 10 rnlj) szerinti szűredéket 1 ml R-kénsavval megsavanyítunk 
és 0,0.5 ml O,l n káliumpermanganát-oldatot elegyítünk hozzá. Az elegy 5 perc 
múlva is rózsaszínű legyen. 

k) Idegen .szerve.s anyagok„ 0,2 g készítményt, előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
kérnlőcsőben, 5 ml tömény R-kénsavban oldunk Az oldat nem lehet erősebb 
színű', mint a Z l színmérték-oldat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

_ 1) Semleges é.s bázisos szerve.s anyagok .. 1 g készítményt a «Bar bituralum» cikkely m} 
pontja szerint (II 115, lap) vizsgálunk. A maradék legfeljebbakészítmény 0,1 %-a 
lehet 

m) Szárítási ve.szte1ég. ó, 1 mg pontossággal mért kb 0,2 g készítményt az I 104. 
lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk, A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet, 

n) izzítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az I 104., lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet 

o) Tartalmi meghatározá• (butobarbiturál),. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készít
ményt a «Barbituralum» cikkely p) pontja szerint (II. 115. lap) vizsgálunk 
1 ml 0,1 n nátronlúg 21,22 mg (lg ,32684) butobarbiturált (C10H 160 3N 2) jelez .. 

p) Tartalmi m~ghatározá• (nitrogén), 0,1 mg pontossággal mért kb.. O,J g készítményt 
az I. 119, lap 14/b szerint vizsgálunk Roncsoláskor kezdetben a kénsavat csak 
enyhén melegítjük . ' 
1 ml 0,1 n sósav 1,401 mg (lg ,14638) N-t, illetőleg 10,61 mg (lg ,02581) buto
barbiturált {C10H160 3N 2) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 

olvadáspontja azonos legyen., 
Eltartás... Jólzáró üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
Másnév„. «Etoval» (V.N..)„ 

Adagolá5„ Legnagyobb egysze:ri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

91. 
Calcaria chlorata 

(Calcar„, chlor.) 
Klóros mész 

0,2 g 
0,4 g 

0,03-0,1 g 
0,1 g 

Kalciumhipoklorit, kalciumklorid és kalciumhidroxid keveréke„. Kevés 
kalciurnkar bonátot is tartalmaz .. 

Fehér vagy szürkésfehér, esetleg halványan zöldes-sá~ga, kissé nyirkos, 
nedvszívó morzsalékos por Szaga a klóréra emlékeztet, Ize jellegzetes, sós, 
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lúgos„ A levegő széndioxidjának hátására kl6r-fejlődés közben katüonátosodik... 
Legalább 25 g/g % ú„ n. «hatásképes kl6r»-t tartalmaz. 

Oldékonyság .. Vízben csak részben old6dik. 
Kemhatás.. Vizes rázadéka ( 1 + 19) erősen lúgos.. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kalcium. 0, 1 g készítményt 5 ml vízzel összerázunk és a csapadékos folyadékot 
megszűrjük A szűredéket R-ecetsavval megsavanyítjuk és 1 ml R-ammónium
oxalát-oldatot öntünk hozzá .. Fehér csapadék képződik. 

b) Hipoklorit. O,l g klóros mészre 2 rnl R-foszforsavat öntünk. Sárgászöld színű gáz 
(kló1) fejlődik, mely " 10 %-as káliumjodid-dldattal nedvesített szfuőpapirost 
megbamítja. 

Minőségi kv~ntitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatáro::;á• («hatá:Jképe.• klór»).. cg pontossággal mért kb. 5 g klóros 
meszet portelánmozsárban kevés vízzel, egyenletes finom péppé dörzsölünk„ 
A pépet, veszteség nélkül, vízzel 300 ml-es mérőlombikba öblítjük és a lombikot 
"vízzel jeléig feltöltjük.. A frissen összerázott szuszpenzióból 10,00 ml-t olyan 
100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba pipettázunk, melyben előzetesen 
10 ml vízben 0,5 g R-káliumjodidot oldottunk Az elegyet 5 ml R-foszforsavval 
megsavanyítjuk és 5 percnyi várakozás után a sötétbarna színű oldatot O, 1 
n nátriumtioszulfát-oldattál titráljuk. 
1 ml O,l n nátriumtioszulfát-oldat 3,546 mg (lg ,54970) «hatásképes klón>-t 
jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszk6posan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (tartalmi meghatározás) szerint 'vizsgáljuk. 

A «hatásképes kl6rn-tartalmat évente ellenőrizzük. 

Eltartás„ Zárt üveg- vagy kőedényben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 
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92. 

+ Calciferolum 
(Calciferol) 

Kalciferol D 2-vitamin 

ms _= 396,63 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por.. Szagtalan és íztelen .. Levegő 
és fény hatására elváltozik. 1 g kalciferol hatásértéke 40 OOO OOO nemzetközi 
egység (NE) 

Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. Legtöményebb szeszben 
oldódik, Kloroformban, éterben, acetonban, bőségesen, zsírns olajokban 
mérsékelten oldódik. 

Olvadáipont .. 115°-118° .. 
Specifiku.s forgatóképe.sség .. + 79,5°-tól + 83,5°-ig (1,6 g/v%-os, R-acetonos 

oldat 25°-on mért forgatóképességéből számítva), illetőleg , 
+ 102,5°-t61 + 107,5°-ig (4,0%-os abszolút alkoholos oldat 20°„on mért 

far gat6képességéből számítva). 
Specifikus extinkció .. 445-485 (legtöményebb szeszes oldatbari 265 mµ hullám

hosszon). 

Azonossági. vizsgálat 

a) Szemernyi (0,5 mg) készítményt 5 ml kloroformban oldunk és az oldatot 0,3 ml 
ecetsavanhidriddel és 0, l ml tömény R-kénsavval hevesen összerázzuk„ A folya
dék élénkpirosra színeződik, majd megzöldül, 

b) 0,05 g készítményt és 0,05 g 3,5:dinitrobenzoilkloridot külön-külön 1-1 ml 
vízmentes piridinben oldunk„ Az összeöntött oldatokat vízfürdőn 10 percig 
melegítjük, majd az elegyhez 5 ml vizet öntünk, A csapadékossá vált folyadékot 
papirosszűrőn szűrjük, majd a ctapadékot hideg vízzel mossuk és acetonból 
kétszer átkristályosítjuk„ A tömény,kénsav felett vákuumban 2· órán át szárított 
kristályok olvadáspontja 114 7° -149° (kalcifernl-3, 5-dinitrobenzoát) .. 

e} Szemernyi (ü,l mg) készítményt porceláncsészében 5-6 csepp vízmentes klo10-
formban oldunk, m'\jd az oldatba színtelen antimon(III)klorid kristálykát 
dobunk„ A kristály és a körülötte levő folyadék narancssá1ga-színű lesz 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Ergo.5zterin. ~,02 g készítményt és (\,02 g digitonint külön-külö11 2-2 rnl R-szesz
ben oldunk, majd az oldat0kat elcgyí~jük. Az elegyből 12 órán belül nem válhat' 
ki csapadék 
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Minőségi kvant~tativ vizsgálat 

e) Határértékvil;sgálat ( D2-vitamin) .. A készítmény hatásértékét alkalmas biológiai 
módszerrel határozzuk meg„ _ 
1 nemzetközi egység 0,025 "/ kalcifernl hatásértékének felel meg. 

E/tartár.. Nitrogénnel' töltött lefonasztott üvegben fénytől védve, híívös 
helyen, zárt szekrényben tartjuk 

Kalciferolt tartalmaz a «Calciferolum solutum» és az «lnjectio calciferoli». 

93. 

+ ~alciferolum solutum 
( Calciferol.. sol.) 

Kalciferol-oldat D 2-vitamin-oldat 

. Fin?mított, növényi olajokb~n, ,ú. n.. ét.olajokban oldott kakiferol (D 2-

vitamm) .. Szmtelen vagy halvanysarga olajos folyadék. Csaknem szagtalan· 
íze olajos .. Hatásértéke grammonként legalább 40 OOO egység.. ' 

Oldékonyrág.. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan, legtöményebb szeszben kis 
mértékben oldódik. Éterrel, kloroformmal, benzinnel elegyedik. 

Azonossági vizsgálat 

a) 1-2 csepp készítményt porcelántálban .5-6 csepp vízmentes kloroformban 
oldunk és az oldatba színtelen antimon(III)kl01id-kristálykát dobunk A kris·
tály és a körülötte levő folyadék narancssárga-színű le:-.z. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Savszám mg pontossággal mért kb .. 2 g készítményt az I 153 .. lap 1) szerint vizs-
gálunk. A savszám legfeljebb 2, 5 lehet. . 

c) Hatásértékvi;;.sgálat { D 2-vitamin)„ A készítmény D2-vita~in hatásértékét alkalmas. 
biológiai módszerrel határozzuk meg. 
1 nemzetközi egység 0,025 "/ kalciferol hatásértékének felel meg .. 

E/tartár .. Fénytől védve, _jólzáró üvegben, hűvös helyen zárt szekrényben 
tar\juk. 

Mámév. «Vitaminum-D 2 solutuarn. 

Adagolá5. Legnagyobb egyszei:·i adagja (felnőtteknek) 5 ml 
Legnagyobb napi ia.dagja (felnőtteknek) 5·_ ml 

Szokárn> egy>zeri a1aúa (felnőtteknek) X-XXX gtt 
Szokása> napi adagja (felnőttekr.ek) X-XXX gtt 

Adagja !{)'ermekeknek megelőzésre V gtt gyógyítási a XX gtt 
Adag1a C>ec.>emőknek megelőzésre II gtt gyógyításra X gtt 

· Cwk az érvényben levő jogszabá[yoknak megfefoló é.5 forgalombahozatalra engedé
[yezett ké>zítménv tartható ké>zletben é5 adható ki. 
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CaBr 2 

94. 

Calcium bromatum 
(Calc.. brom) 

Kalcium bromid 
ms = 199,91 

Összeálló fehér szemcsés por. Szagtalan; íze csípős, sós .. Levegőn nedvességet 
szí és elfolyósodik Legalább 80 % CaBr 2-t tartalmaz. 

Oldékony>ág. 0,8 sr vízben, 1,5 sr R-szeszben oldódik.. 
Kemhatá>.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) semleges. 

Azonossági vizsgálat 

a) K'alcium. 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk„ Az oldatot 1 ml R-ecetsavval megsava~,, 
nyitjuk, majd 1 ml R-ammóniumoxalát-oldattal elegyítjük. F'ehér csapadék 
keletkezik. 

b) Bromid .. 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk. Az oldatot 1 csepp R-sósavval megsava
nyítjuk, majd 2 ml R-kloroformot öntünk hozzá. Az oldathoz 1 csepp R· 
klóros vizet cseppentve és a kémlőcső tartalmát összerázva az elkülönülő kloro
formos réteg narancssárga-színű„ Szaporítva a klóros víz mennyiségét; össze
rázás után az elkülönülő kloroformos réteg vörösbarnaMszínű .. Ez a szín a klóros 
víz fölöslegétől nem tűnik el, legfeljebb sárga lesz„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.5 színező anyagok. 2,5 g só, 50 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben 
maradék nélkül és színtelenül oldódjék„ 
Ezt, a szükség esetén papirosszűrőn megszűrt oldatot használjuk a d), i), .JJ~ 
m}, p) és q} alatti vizsgálatokhoz. 

d) LúgoHág, sava55ág. 10 ml e} szerinti oldat 2 csepp !-fenolftalein-oldattal elegyítve 
színtelen maradjon, de 0,05 ml 0,01 n nátrohlúgtól rózsaszínűvé kell válnia„ 

e) Ólom. 1 g sót az I 96 .. lap 1/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mér-· 
téke grammonként 10 ·y Pb. 

f) Nehéz fémek (ólom, va>, cink stb ) 1 g sót az I. 96 .. lap 2/a szerint vizsgálunk. A vá\. 
tozás megengedett mértéke grammonként 10 y Pb, ill. Fe vagy Zn 

g) Arzén 1 g sót az I. 97 .. lap 3/a szerint~ arzén-mértékoldat nélkül- vizsgálunk. 
A só arzént nem tartalmazhat. 

h) Var. 1 g sót az L 97 lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke 
grammonként 10 'Y Fe" 

i) Alumínium, vas(III), magnézium, foszfdt, 5 ml e,) szerinti oldathoz, elkészítése után 
azonnal 2 ml R-meszes vizet e1egyítünk„ Az oldat nem zavarosodhat meg 
illetőleg benne pelyhes csapadék nem keletkezhet.. 

j) Bárium. 5 ml e) szerinti oldathoz 2 ml R-gipszes vizet öntünk Az oldat 5 perc 
mulva is kristálytiszta maradjon. 

k) Kálium, nátrium, magnézium„ A készítményt q) szerint vizsgáljuk„ 
1) Ammónium„ 0,2 g sót az 1 99. lap 'ljb szerint vizsgálunk, A készítmény ammóniu

mot nem tartalmazhat.. 
m) Szulfát. 4 ml e) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a sze1int vizsgálunk A változás 

megengedett mértéke grammonként 250 ·y 80 4 • 

n) Bromát, va>(III}, réz(II) 200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 50 ml 
vízhez 20 ml R-sósavat és 2--3 csepp !-keményítő-oldatot elegyítünk, 2 g kris· 
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tályos káliumhidrogénkarbonátot szórunk bele ~s a lombikot víz.zel Inegnedve
sített dugójával lazán elzá1juk. A pezsgés megszűnte után 0,05 g R-kálium-· 
jodidot s ennek oldódása után 0,5 g készítményt szórunk a lombikba, melyet 
ezután dugójával lazán elzárunk. A folyadék 5 percen belül nem kékülhet meg 

o) K(orid. A készítmén)·t az .s) szerint vizsgáljuk. 
p) Jodid. .5 ml e) szerinti oldatot .50°-60°-ra felmelegítünk, majd 1 csepp R-sósavat 

és 3 csepp R-vas(III)klorid-oldatot elegyíti)nk hozzá. A lehűtött oldatot 1 ml 
R-kloroformmaJ összerázzuk„ Az elkülönülő kloroform nem lehet rózsaszínű„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

q) Kdliu1n, nátriu1n, magnéziuni. 10 ml t) szerinti oldathoz 4 1nl R-ammónium~a1 ho
nát-oldatot és 6 ml R-ammónia-oldafot elegyítünk„ A csapadékos folyadékot 
forrásig melegí~jük és kihűlés után 6 cm átmérőjű· papirosszűrőn megszűrjük 
i~ kristálytiszta szűredék 1"0,0 ml-ét az I 104„ lap 4) szerint vizsgáljuk. Az enyhén 
kiizzított maradék legfeljebQ a só 1 %-a lehet 

r) Tartalmi m~ghatározás (biomid) .. 0, 1 mg pontossággal lemért 100 ml-es mérőlombikba 
kézimérlegen előzetesen gyorsan lemért kb ·1 g po1rádörzsölt sót szórunk 
s a lombikot dugójával elzárva 0, 1 mg pontossággal ismét megmérjük„ A. sót 
vízzel 100 ml-re oldjuk .. és az oldatot szükség esetén száraz papirosszűrőn meg~, 
szűrjük„ A szűredék első részletét nem használjuk. 10,00 ml szüredéket 200 ml-es 
fOzőlombikba csurgatunk és késhegynyi durva horzsakőport szórunk bele, 
A folya;J.ékhoz 100 ml vizet és óvatosan 10 inl tömény R-kénsavat csurga
tunk. Elénk forralás közben a folyadékba a forralóbürettából (II 296. lap, 
37. ábra) annyi 0,1 n káliumpermanganát-oldatot csepegtetünk (csurgatni 
nem szabad!), míg a fülyadék éppen maradandóan rózsaszínű lesz. 
1 ml O,I n káliumpermanganát-oldat 9,996 mg (lg ,99981) CaBr 2-t jelez. 

s) ·r"artahni meghatároztfs (klorid). Az i) szerint niegtitrált folyadékot 1 csepp R
ammórtiumoxalát-oldattal elszíntelenítjük„ Az oldathoz .5,00 ml 0,01 n ezüst
nitrát-oldatot elegyítünJc s 1 g káliumnitrátot oldva fel benne, 3 percig élénken 
forraljuk. A lehiítött oldathoz 1 ml I-vas(III)nitrát-oldatot adunk s az ezüst
nitrát fölöslegét 0,01 11 káliumrodanid-oldattal tit1áljuk. 
l ml 0,01 n czüstnitrát-oldat 0,5550 mg (lg ,74425) CaC1 2-t jelez 
.'\ kalciumbromid legfeljebb 1 % CaCl2-t tartalmazhat .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
f) (nehéz fémek) és n) (bromát stb.) szerint vizsgáljuk. Vízben (1 + 1) maradék 
nélkül, színtelenül oldódjék 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött só hasz
nálható. 

Eltartás.. A sót igen jól záró, üvegdugós edényben tartjuk 
Kalciumbromidot tartalmaz a «Calcium bronzatum .solutum 33, '3~1;» és az «lnjeltio 

wlcii bromati 10 %» 
Inkompatibilis oxidáló sze1ekkel (bomlás), oldatban szulfáttal, foszfáttal, 

lúgos kémhatású anyagokkal, általában alkaloida-sókkal (csapadék). 

Adagolás Szokásos egyszeii adagja per os 0,5-2 g 
1. yen. O,'.i-1 g 

Szokásos napi adag;a pe1 os 1, 5-6 g 
1 ven. 0, 5-3 g 
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95. 

Calciu:m bro:matu:m solutu:m 33,3% 
(Calc .. brom. sol.) 

33,3%··0S kalciumbrnmidcoldat 
Kristálytiszta, színtelen folyadék Szaga nincs .. Íze csípős, sós 33,0-33,6 % 

CaBr 2-t tartalmaz .. 
· Kémhatás. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel hígítva (2 + 18) semleges. 

Sűrűség 1,354-1,362. 
Készítés. 500 g kalciumbromidot (lalcium bromatum) 400 g vízben (aqua 

destillata) oldunk A.z oldatot papirosszűrőn megszűrjük s CaBr 2-tartalmát 
O, 1 mg pontossággal mért kb.. 2 g oldatból a «Calcium bromatum» cikkely 
i) pontja szerint meghatározzuk. A.z így elkészített tömény kalciumbromid
oldat minden 33,3 g-ját vízzel annyi g-ra hígítjuk, ahány % CaBr 2-t tartalmaz 
a tömény oldat ' 

Azonossági vizsgálat 

a) K'alc.iu1n. 1 ml old~tot 2 ml vízzel hígítunk, majd 1 ml R-ecetsavval és 3 Inl R
ammóniumoxalft-oldattal összerázunk„ Fehé1 csapadék keletkezik„ 

b) Biomid.. Az oldat 2 cseppjét 2 ml vízzel hígítjuk, majd 2 ml R-kloroformot öntünk 
hozzá Az oldathoz 1 csepp sósavat és 1 csepp R-klóros vizet cseppentünk, 
n1ajd a kémlőcső tartalmát összerázzuk,. Az elkülönülő kloroformos réteg narancs
sárga-színű Szaporítva a klóros víz mennyiségét, összerázás után az elkülönülő 
kloroformos réteg vörösba1na-színű„ Ez a szín a klóros víz fölösleg~től nem 
tűnik el, legfeljebb sárga lesz .. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan é5 színezó· anyagok, .t\ kalciumbromid-oldat üledékn1entcs, kristály
tiszta és színtelen legyen „ 
9 g kalciumbromid-oldatot .50 ml frissen kif(nralt és lehűtött vízzel hígítunk. 
Ezt az oldatot hasznáUuk _a t 1), i), j), ni .. 1 és p) alatti vizsgAlatokhoz. 

d) Lúgosság, savanág. k) Kálium .stb . 
e) Ólom. l) Ammónium 
f) Nehéz fémek m) Szulfát 
g) Arzén. n) Bromát 1tb. 
h) Vas. o) Klorid. 
i) Alumínium stb p) Jodid 
j) Bárium .. 
A d), i), j), nz) és p) vizsgálatok;..;.t a e) szerinti oldattal a «Calcium bron1atum» cik-

kely azonos pontjai sze1 int végezzük. -
Az e), j), g) és !t) vizsgálatokat 3 g készít1nénnyel, az l) vizsgálatot 1 g készít

ménnyel, az n) vizsgálatot 1,.5 g készítménnyel a «Calcium bromatun1» cik
kely azonos pontjai szerint végezzük„ 

i\ változások megengedett mértéke 1/3-a a «Calcium lnomatum» cikkelyben ineg
engedett értékeknek. 

Minőségi kvantit~tív vizsgálat 

q) K'álium, nátrium, 1nagnézium cg pontossággal mért kb. 3 g készítményt a «Calciu1n 
bromatum» cikkely q) pontja szetint vizsgálunk. Az izzítási n1:iradék legfeljebb 
0,3.5 ~,~ lehet. 
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r) Tartalmi meghatá10zás (bromid). 0,1 mg pontossággal mért kb. 3 g készítményt 
a «Calcium bromatum» cikkely r) .Pon~ja szerint vizsgálunK„ 

s) Tartalmi meghatározás (klorid) .. Az r) szerint megtitrált oldatot a «Calcimn bro-· 
matum>> cikkely s) pontja szerint vizsgáljuk A készítmény legfeljebb 0,35 % 
CaCl2-t tarta\rnazhat 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt k~szítményt 
az e) (nehéz férnek) és n) (bromát) szerint vizsgáljuk 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Inkompatibilis oxidáló szerekkel (bomlás), szulfáttal, foszfáttal, lúgos kém

hatású anyagokkal és általában alkaloida-sókkal (csapadék). 
Megjegyzés. Ha az orvos a «Calcium bromatum»-ot oldatban rendeli, l súly-· 

rész «Calcium. bromatum» helyett. 3 súlyrész «Calcium bromatum .solutum»-ot 
mérünk le és a 2 súlyrésznek megfelelő víz mennyiségét az oldásra előírt víz 
súlyából levonjuk. 

CaC03 

96. 
Calciuni carbonicuni 

(Calc. carb.) 
Kalciumkar bonát 

ms = 100,09 

Lecsapás útján készült, hófehér, igen finom, mikrnkristályos por.. Szag
talan és íztelen. Legalább 98 % CaC03-t tartalmaz. 

Oldékonyság. Szénsavmentes vízben, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. 
Savak sóképzéssel oldják 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
gyengén lúgos. 

Azon«;>ssági vizSgálat 

a) Kalcium .. 0,05 g sót. 1 ml R-ecetsavban oldurik. Az oldatot 4 ml vízzel és 5 csepp 
R-ammóniumoxalát-oldattal rázzuk össze„ Fehér mikrokristályos csapadék 
keletkezik. 

b) Karbonát„ 0;5 g sóra 3 inl vi_zet öntünk és a keverékbe rázogatás közben 2 ml 
R-sósavat csepegtetünk. Heves pezsgés közben szagtalan gáz f~jlődik. A fejlődő 
gázt .5 ml R-meszes vizet tartalmazó kémlöcsőbe öntjük,. A meszes vizet tartal
mazó kémlőcsövet ujjunkkal befOgva összerázzuk. A meszes víz megzavaro
sodik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Súlytérfo,gat.. 80 g kalciumkar bonátot a IV„ sz„ szitán papírlapra szitálunk és azt 
arról olyan száraz, 250 ml-es mérőhengerbe ~ntjük, melyen a 0-250 ml-ig 
terjedő beosztás 230-250 mm hosszú„ A por térfogatát egy percnyi várakozás 
után állapítjuk meg. A lecsapás ú~ján készült laza kalciumkarbonát térfogata 
1 70-225 ml legyen„ 

d) Savban oldhatatlan és színező anyagok 2 g só 24 ml R-sósavban marndék nélkül 
tisztán és színtelenül oldódjék. 
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A szénsav kifÓrralása után a kihűlt old~tot vízzel 40 1nl-1e kiegészítjük, Ezt 
az oldatot h~sználjuk a g), i), j), k) és m) alatti vizsgálatokhoz. 

e) Lúgo.nág. co- pontossággal mért 3 g készítményt 60 ml frissen kiforralt és lehűtött 
ví~zel egJ percig rázunk; majd a csapadékos fOlyadékot 6 cm átmérőjű meg
nedvesített papirosszűrön megszűrj_ük. A kristálytiszta szűredék 40 rnl-éh~z 
O,l ml O,l n sósavat és 2 csepp !-fenolftalein-oldatot elegyítünk„ Az oldat szín-· 
telen maradjon,. Ezt az oldatot használjuk az o) alatti vizsgálathoz„ 

f) Ólom .. 1 g sót az I 96. lap !/b szerint vi7.,gálunk. A változás megengedett mér-
téke grammonként 10 y Pb. . 

g) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) .. 1 ml d) szerinti oldatot az I 96. bp P2b/a ~1z1 enFnt \,izsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 200 ·y , 1 „ e 
vagy Zn. 

h) Au;én .. 50 ml-es lombikban 0,5 g sóhoz 2 ml vizet, majd cseppenként 3 ml leg
töményebb R-sósavat elegyítünk. Az oldatot a továbbiakban az I 97.. lap 
3/a szerint .. ....:.... arzén-mértéköldat nélkül -· vizsgáUuk„ A só arzént nem tartal
mazhat 

i) Vas. 1 ml d) szerinti oldatot az I 97. lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás meg
engedett mértéke grammonként 200 y Fe 

j) Alumínium, foszfát .. 10 ml d) szerinti oldatban 0,5 g R-ammóniumkloridot
1
old

1
unk 

és a folyadékhoz 3 ml R-ammónia-oldatot elegyítünk„ Az olclat nem vá toz iat„ 
k) Bárium„ 10 ml d) szerinti oldatot 1 ml R-gipszes vízzel összerázunk. Az elegy 5 

perc mulva is kristálytiszta maradjon. 
1) Magnéz_iÚm.„ 0,5 g sóhoz 6 ml vizet öntünk, majd 4 ml R-sósavat csepegtetünk 

hozzá .. A csapadékos folyadékot 2 percig forraljuk és kihűlés után megszűrjük 
A szűredék 1 ml R-meszes vízzel elegyítve kristálytiszta maradjon„ 

m) Szulfát .. 2 ml d) szerinti oldatot az I 99, lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 500 'Y S04 ., 

n) Klorid.. 0,05 g sót az I 10.0. lap 10/b szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 500 ·y CL 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

o) Vízben oldódó anyagok. 40,0 ml e) alatti szűredéket O, 1 mg pontossággal mért be
csiszolt fedelű szárítóedényben vízfürdőn részletekben szárazra párologtatunk, 
majd ·a maradékot az I 105 lap 5/a szerint 105°-on állandó súlyig szárítjuk. 
A maradék legfeljebb a készítmény 0,5 %-a lehet.. 

p) Tartalmi meghatározás (kalcium).. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g sóhoz 100 
ml-es füzőlombikban 10 ml vizet, majd 50,00 ml 0,1 n sósavat csurgatunk. 
A gázft:jlődés megszűnte után a szénsavat kiforraljuk, az oldatot lehűtjük és 
1 csepp· l··metilvörös-oldatot használva jelzőül, O, 1 n nátronlúggal titráljuk 
1 ml 0,1 n sósav 5,005 mg (lg ,69936) CaC03-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (súlytérfogat), d) (savban oldhatatlan és színező anyagok) és i) (vas) 
szerint vizsgá\juk 

Eltaitás .. Jólzáró edényben tar\juk. 
Kalciumkar bonáttal készül az «Alumínium aceticum tartaricum solutum», «Pulvis 

dentifridus alburn és az « Unguentuín sulfuratum fuscum»„ 
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Mámév .. «Calcium carbonicum praecipitatum» (Ph. Hg 
Lecsapott krétapor. 

Adagolás. Szokárns egys<;erí adagja 

Szokárns napi adagja 

97. 

1-3 g 

5--10 g 

Calcium chloratum crystallisatum 
(Calc. chlor .. ayst.) 

Kristályos kalciumklorid 

IV, Sz. VIIL) .. 

ms = 219,09 
Színtelen, levegőn szétfolyó kristályok. Szaga nincs; ize sós, utóbb keserű .. 

A készítmény 98,0-102,0 % kristályos kalciumkloridot (CaC1
2
,6H

2
0) tar

talmaz. 

Oldékonyság 0,2 sr vízben oldódik; R-szesz bőségesen oldja .. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült- oldata (1 + 9) sem
leges .. 

Olvadáspont. 32°-34°. 
100 ml-es főzőpohárban 50 g sót hőmérővel kevergetve melegítünk. Óvatos 

melegítéskor a kristályokat is tartalmazó folyadék hőmérséklete (olvadáspont) 
mindaddig állandó, míg az egész sómennyiség kristályvizében megolvadt. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kalcium 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk. Az oldatot J ml R-ecetsavval, majd I ml 
ammóniumoxalát-·oldattal elegyítjük.. Fehér csapadék keletkezik.. 

b) Klorid.. 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk. Az oldatot 1 ml R-salétromsavval és 1 ml 
R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük. Fehér, túrós csapadék keletkezik, amely R
ammónia-oldat fölöslegében oldódik.. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan és ~zínező anyagok,. 6 g só 60 ml fí:issen kiforralt és lehűtött vízben mar a.
dék -nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 

Ezt a szükség esetén papirosszűrőn megszűrt ol<;latot elkészítése után azonnal 
az i), majd a d), e), f), h) j), k) és l) alatti vizsgálatokhoz használjuk. 

d) Lúgo.s.ság, sava<Jág. 5 ml e) szerinti oldat 2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem szí
neződhet. 0,05 ml 0,01 n nátronlúggal elegyítve azonban rózsasz.ínű legyen. 

e) Ólom. 10 ml e) szerinti oldatot az I 96.-tap I/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb .. 

f) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) .. 10 ml e) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, ill. Fe 
vagy Zn .. 

g) Arzén 1 g sót az I 97 .. lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül ·-vizsgálunk. 
A só arzént nem tartalmazhat. 
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h) f7a5. 10 ml e) szerinti oldatot az I 97„ lap 4/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 10 'Y Fe 

i) Alumíniu1n, va5, magnézium, fa.sz.fát 5 1nl fiissen készített e) szerinti oldatot 2 rnl 
R-meszes vízzel elegyítünk, Az oldat nem zavarosodhat meg, illetőleg benne 
pelyhes csapadék nem keletkezhet. · 

j) Bárium. 5 ml r,) szerinti old3.thoz 2 ml R-gipszes vizet öntünk Az oldat .5 perc 
múlva is kristálytiszta maradjon-„ A készítmény báriumot nem tartalmazhat. 

k) Szulfát .. 2 ml t) szerinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 y S0

4
. 

1) .Aritrát és ammónium .. 2 ml e) szerinti oldatot az I 100 lap 12) szerint·- ammónium
mértékoldat nélkül -- vizsgálunk A készítmény sem nitrátot, sem ammóniát 
nem tartalmazhat. 

m) 

Minőségi kvantitativ vizsgálat -.. 

Káliu1n, nátrium, nlagnézium„ cg pontossággal mért kb 0,.5 g sót 10 ml vízben 
oldunk„ Az oldathoz 6 ml R-ammónia-oldatot és 4 ml R-ammóniumkarbonát
oldatot elegyítünk A csapadékos folyadékot forrásig melegítjük. Lehűlés után 
6 cm átmérőjű papirosszűrőn megszűrjük„ A kristálytiszta szűredék 10,0 ml-ét 
az I 104 .. lap 4) szerint vizsgáljuk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 
a só 1 %-a lehet. 

ri) Tartalmi meghatározá5 {klorid) A készítmén), üvegdugós mérőedényben mg pon
tossággal mért kb.. 10 g-ját mérőlombikban 500 ml-re oldjuk. Az oldat 5,00 ml-es 
részletét 200 ml-es főzőlombikba csurgatjuk, késhegynyi durva horzsakőport 
szórunk bele, majd 50 ml vizet és 5 ml R-salétromsavat öntünk hozzá. Az oldat
hoz 20,00 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldatot csurgatunk s 2 g káliumnitrátot oldva 
fel benne, 3 percig élénken forraljuk. A iehűtött oldatot 1 ml l··vas(III)nitrát-
oldatot használva jelzőül, 0, 1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk„ . 
1 ml 0,1 ezüstnitrát-oldat 10,95 mg (lg ,03959) kristályos kalciumklo11dot 
(CaC12,6H,O) jelez .. 

Tájékoztató gyor svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt sót a e) (old
hiftatlan és színező anyagok), f) (nehéz fémek), i) (alumínium stb.) és j) 
(bárium) szerint vizsgá\juk 

.Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 

Eltartás .. Igen jól záró üvegdugós üvegben tartjuk. 
. Kristályos kalciumkloridból készül a «Caltium dzloiatum solutum 60 %» és 
azt tartalmaz az «ln;ectio caltii thlorati 10 %» és az «lnjectio irntonica Ringeri». 

Inkompatibilis kar bonátokkal, szulfátokkal, foszfátokkal (csapadék). 

Adagolás S<;oká1fjs egyszeri adag;a per os 
i, ven, 

Szokárns napi adag;a per os 
i„ ven„ 

0,5- 2 g 
0,5--· 1 g 

3 -10 g 
0,5-" 3 g 
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98. 
Calcilllll chloratmn solutUlll 50%, 

(Calc .. chlor. 50l.) 
50%-os kalciumklorid-oldat 

Kristálytiszta, színtekn folyadék. Szaga nincs., fze sós, utóbb keserű, 49,0-
51,0 % kristályos kalciumkloridot (CaC1 2,6H20) tartalmaz,, 

Kémhatás .. A frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígított oldat (2 + 18) sem
leges. 

Sűrű<ég. l,227-1,237 
Ki<:;ités. 50 g kristályos kalciumkloridot (calcium chloratum crystalli<atum) 

ugyanannyi vízben ( aqua destillata) oldunk. Az oldatot papirosszűrőn meg
szűrjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Kalcium .. Az oldat 2 cseppjét 2 ml vízzel hígítjuk Az oldatot 1 ml R-·ecetsavval 
és 1 ml R-ammóniumoxalát-oldattal összerázzuk Fehér csapadék keletkezik 

b) Klorid. Az oldat 2 cseppjét 2 ml vízzel hígítjuk, Az oldatot 1 ml R-salétromsavval 
és 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal összerázzuk .. Túrós, fehér csapadék keletkezik, 
mely R-ammónia-oldat fölöslegében oldódik 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok, A kalciumklorid-oldat üledékmentes, kristálytiszta 
és színtelen legyen, 
15 g kalciumklorid-oldatot 60 ml frissen kiforralt és lehűtött vizzel hígítunk 
Ezt az oldatot használjuk ad), e},f}, h), i}, j), k) és l) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Lúgo<s4g, sava<sdg .. 
e) Ólom. 

i) Alumínium, vas, m,agné;:,ium, fo5zfát„ 
j) Báriúm„ 

f) Nehéz fémek (ólom, va<, cink <tb.) k) Szulfát .. 
g) Arzén 1) Aritrát és a1nmónium. 
h) Va<. 

Ad), e),f), h), i),j}, k) és l) vizsgálatokat a e) szerinti oldattal ai<Calcium chloratum 
crystallisatum» cikkely azonos pontjai szerint végezzük„ -A változások megenge
dett mértéke fele áz ott megadott értékeknek. 

A g) vizsgálatot 2 g készítménnyel végezzük 

:Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Kdlium, nátrium, magnézium. cg pontossággal mért kb 1 g kalciunrklorid-oldatot 
a «Calcium chlo1atum crystallisatum» cikkely m) pontja szexint vizsgálunk. 
Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb a készítmény 0,5 %-a lehet,, 

n) Tartalmi meghatdro::;ds (klorid), mg pontossággal mért kb 2,0 g kalciumklprid
oldatot ,mérőlombikban vízzel 100 ml-re hígítunk. Az oldat 10,00 ml-es rész
letét a továbbiakban a «Calcium chloratum crystallisatum>> cikkely n) pontja 
szerint vizsgáljuk„ 
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1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 10,95 mg (lg ,03959) kristályos kalciunrkloridot 
(CaCl„6H,O) jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsglilat 

.t\z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt oldat üledék
mentes, kristálytiszta és színtelen Jegyen A készítményt az f) (nehéz fémek), 
i) (alumínium stb.) és j) (bárium) szerint vizsgáljuk. 

EltartáL. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk, 
Inkompatibili< kar bonátokkal, szulfatokkal, foszfátokkal (csapadék), 
Megj~gyzé< .. Ha az orvos a «Calcium chloratum cry<talli<atum»-ot oldatban ren-

deli, úgy' l súlyrész «Calcium chloratum crystalli<atum» helyett 2 súlyrész «Calcium 
chloratum .rnlutum»-ot mérünk le.. Az l súlyr:észnek megfelelő víz mennyiségét 
az oldásra előírt víz súlyából levonjuk 

99. 
Calcium gluconicum 

(Calc. glucon.) 
Kalciumglukonát 

Kalcium-D-glukonát 
[HO. CH 2(CHOH) 4 C00] 2Ca,H 20 

(C6Hu01) 2Ca,H 20 ms . 448,39 
Fehér, szemcs'és por,. Szagtalan; íze keserű .. Óvatosan hevítve elszenesedés 

közben égetett cukona emlékeztető szagot áraszt. 8,8-9, l % kalciumot, 
illetőleg 99,0-104,0 % kalciumglukonátot [(C6H 110 1) 2Ca,H20] tartalmaz. 

Oldékony<ág .. 30 sr víz, 3,5 sr forró víz oldja. Könnyen képez tűltelített oldatot 
Szeszben, éterben, kloroform\lan gyakorlatilag oldhatatlan 

Kemhatá<. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (0, 5 + 40) sem
leges vagy gyengén lűgos. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kalcium 0,0.5 g sót 5 ml vízben oldunk. Az oldatot 5 csepp R-ecetsa\\al meg
savanyítjuk és 1 ml R-ammóniumoxalát-oldattal elegyítjük .. Fehér, kristályos 
csapadék keletkezik 

b) Glukonáf,, 0,5 g készítményt 5 ml forró vízben oldunk, majd az oldathoz 0,65 ml 
tömény R-ecetsavat és 1 ml R-fenilhidrazint elegyítünk Az elegyet félórán 
át fo1ró vízfü1dőben melegítjük, majd kihűlés után a kémlőcsövet belül üveg
bottal dörzsölgetjük Lassanként sárga, kristályos csapadék keletkezik (glukon-
sav-fenifüidrazid). · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) SzBnu,1·enagy5ág. 1 g kalciu~glukonátot 10 ml ivóvízzel 1~zogatunk. Egyenletes 
finom fehér szuszpenzió keletkezzék, melyben szabadszemmel látható 1észecs-· 
kék nem lehetnek. 

d) Oldhatatlan Is 5zínező anJ1agok 2,5 g készítmény 50 ml fOrró vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk a g), i), k), l) és m) alatti vizsgálatokhoz. 
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e) Lúgor.5ág, savasság. 0,5 g kalciumglukonát 10 ml f!issen kiforralt vízzel készült, 
majd lehűtött oldata O, 1 mg 0,01 n sósav és 2 csepp !-fenolftalein-oldat hozzá
adására nem színeződhet, de 0,30 ml 0,01 n nátronlúgtól piro~odjék meg 

f) Ólom, 1 g készítményt 10 ml forró vízben oldunk s az oldatot az L 96,, lap 1/a 
szerint vizi$gáljuk. A változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb 

g) Nehézfémek (ólom, vm, cink 5tb.) 10 ml d) szerinti oldatot az I 96, lap 2/a szerint 
vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammqnként 20 'Y Pb ilL Fe 
vagy Zn. 

h) Arzén 1 g készítményt az L 102, lap a) szerint elroncsolunk és az l 97, lap 
3/a szerint R-kalciumhipofoszfit oldattal ·- arzén-mértékoldat nélkül - vizs
gálunk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat.. 

i) Bárium. 10 ml d) szerinti oldatot 5 ml R-gipszes vízzel 1 percig rázogatunk A folya
dék .5 perc múlva is kristálytiszta maradjon„ 

j) Magnézium,, alkáli-5ók, A készítményt a t) szerint vizsgáljuk 
k) Rénvegyületek, 5 ml d) szerinti oldat 1 ml R-ólomacetát-oldattal elegyítve nem 

változhat. · 
1) Szulfát,, 10 ml d) szerinti oldatot az I 99, lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 

megengedett mértéke grammonként 100 'Y 80
4 

m) Rlorid 10 ml d) szerinti oldatot az I 100 lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 50 ·y CL 

n) Szénhidrátok, 0,5 g készítményt 10 ml víz és 2 ml R-sósav elegyében oldunk Az 
oldatot 2 percen át forraljuk, majd lehűtjük és .5 ml R-nátriumkar honát-oldatot 
öntünk hozzá„ Az oldat térfogatát 20 ml-re kiegészítjük és .5 perc múlva meg
szűrjük. 

A kristálytiszta szűredék 5 ml-éhez addig csepegtetünk R-sósavat, míg a gáz
fejlődés megszűnik, A szénsavat az oldatból kiforraljuk, majd az oldatot l ml 
R-nátronlúggal és 2 ml R-Fehling(I+II)-oldattal egy percig forraljuk. Vörös 
színű zavarosodás vagy csapadék nem keletkezhet.. 

o) Laktál, A p) szerinti oldathoz 3 csepp 5 %-os, szeszes guajakol-oldatot elegyítünk. 
Az elegy sem sárgára, sem sárgászöldre nem színeződhet erősebben, mint a 
Z 3 színmérték-oldat 

p) Idegen .szerve5 anyagok„ Előzetesen kiszárított Ö,2 g kalciurnglukonátot tömény kén-· 
savval kiöblített kémlőcsőben .5 ml tömény R;.kénsavban Oldunk. .A. folya~ 
dék színe közvetlen oldódáskor nem lehet erősCbb, mint a Z 3 színmérték-oldat 
Ezt az oldatot használjuk az o) alatti vizsgálathoz. 

Minőségi kvantitatív viZsgálat 

r) Szárítá1i ve.szte.>ég., 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I 104 lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 2 cy0 lehet 

$) Tartalmi meghatározás {kalcium). 0,1 mg pontossággal mért kb 0,22 g készítményt 
az I 116, lap 12/b szerint vizsgálunk A kalciumoxalátról leszűrt oldatot használjuk 
a t) alatti vizsgálathoz. 

1 ml 0,1 n káliumpermapganát-oldat 22,42 mg (lg ,35063) kalciumglukonátot 
[(C6H 1r07) 2Ca,H 20)] jelez, 

t) Magnézium-, alkáli-.sók. Az 5) szerinti meghatározás szűredékét, 0,1 mg pontossággal 
mért por..celántégelyben, vízfürdőn részletekben szárazra párologtatjuk és a 
maradékot az I 104. lap 4) szerint vizsgáljuk, Az enyhén kiizzított maradék 
legfeljebb a készítmény 0,2 ~{i-a lehet 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítrnén)'.t 
e) (szemcsenagyság), d) (oldhatatlan és színező anyagok) ésf) (ólom) szerint 
vizsgáljuk, 

Megjegyzh, Injekció készítésére csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készitmém· 
használható., · 

EltartáL Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Kalciumglnkonátot tartalmaz az «lnjectio calcii gluconiá 10 %)), 
Inkompatibilis oxidáló szerekkel, oldatban szulfáttal, foszfáttal, km bonáttal, 
,Márnév, «Calcium glyconicum» 

Adagolás, Szokárn5 egy5zeri adagja .rer os 
:· musc„t 
i.. ven„ f 
per os · 
~„ musc.l 

Szokárns napi adagja 

1„ ven„ 

100. 

0,5-1 g 

0,5-1 g 

1--5 g 

1-3 g 

Calcium hypophosphorosum ,, 
(Calc. hypophosph) 

Kaki umhipofoszf i t 
Ca(H 2P0 2) 2 ms = 1 i0,07 

Színtelen csillogó kristályok, vagy fehér kristályos por., Szaga nincs,, Íze 
gyengén keserű, lúgos,, Levegőn nem változik, Hevítve kellemetlen szagú gázt 
fejleszt, meggyullad és zöldesszínű lánggal ég, Égési maradéka vöröses-barna, 

Oldé/wny.5ág, 7 sr vízben oldódik, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan,, 
KémhatáL Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (! + 9) sem

leges, 

Azonossági vizsgálat 

a) Kalciu1n. 0,05 g sót .5 ml vízben oldunk. Az oldatot néhány csepp Rwecetsav\ al 
és 1 ml R-ammóniumoxalát-oldattal elegyí~jük„ Fehér, kristályos csapadék 
keletkezik 

b) Hipofos~fit. 0,1 g sót 5 ml R-sósavbarl oldunk. Az oldathoz 1 ml R-higany(II)
klorid-oldatot elegyítünk Fehér csapadék képződik, amely melegítésre meg
szürkül 

Miriősé~i kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan é5 5zínező anyagok. 5 g só .50 ml fi:issen kiforralt és lehűtött vízben. ma1adék 
nélkül és színtelenül oldódjék. Az oldat legfeljebb csak annyira lehet zavaros, 
mint az az összehasonlító oldat, melyet 4 ml szulfá.t-Inértékoldatból a_z 1 99„ lap 
9/a szerint készítettünk Ezt az oldatot használjuk ad), e), f), h), i), j) és k) 
alatti vizsgálatokhoz 
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d) Lúgosság, ,savawig,, 5 ml t} szerinti oldat 2 csepp I-fenolfralein-oldattal elegyítve 
nem színeződhet, de 0,05 ml 0,01 n nátronlúgtól rózsaszínűvé kell válnia„ 

e) Ólom, 5 ml t} szerinti oldatot az I 96, lap I/a szerint vizsgálunk, A változás 
megengedett mértéke grammonként 20 y Pb, 

f) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb,). 5 ml t} szerinti oldatot az I 96, lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, ilL 
Fe vagy Zn, ' 

g) Arzén 1 g sót 10 ml tömény R-sósavban oldunk és az oldatot 15 percig vizfürdőben 
melegítjük. Az oldat 1.5 perc elteltével sem színeződhet. A só arzént nem tartal
mazhat 

h) Bárium 10 ml tJ. szer_in;i o.ldatot 5 ml. R·gipszes vízzel összerázunk, Az elegy 
5 perc mulva IS kr1stalyt1szta mara~1on. -

i) Szulfát 5 ml t} szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk, A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y 804„ 

j) F'oszfit, 10 ml t) szerinti oldatban 0, 1 g R-bóraxot oldunk és az oldathoz O 05 ml o,; ~ jód-old~tot és' 1 ml I-hrrÍényítő-oldatot elegyítünk. A folyadék sö;étkék
sz1nu legyen es 5 percen belúl nem halványodhat el 

k) F'oJzfát, 5 ml t} szerinti oldatban 0,5 g R-ammóniumkloridot oldunk A folyadék 
1 ml R-ammónia-oldattal összerázva nem zavarosodhat meg. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Tart,alr:;i meg_határo;::,ás. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,25 g kalciumhipofüszfitet 
merolomb1kban 100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es részletét 200 ml-es 
főzőlombikba csurgatjuk és 20 ml vizet, majd részletenként 10 ml tömény R-kén
savat öntünk hozzá,. Ezután az oldathoz 20 ml friss, telített brómos vizet elegyí
tünk és a lombik tartalmát vízfürdőn 10 percig melegítjük. Az oldathoz 50 ml 
vizet öntünk, késhegynyi durva horzsakőport szórunk és élénk forralás közben 
a forralö bürettából (II 296, lap; 37, ábra) annyi 0,1 n káliumpermanganát
oldatot csepegtetünk hozzá (csurgatni nem szabad), míg a folyadék éppen 
maradandóan rózsaszínű lesz. 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 2,126 mg (lg ,32754) Ca(H2P02lz-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a,') (oldhatatlan és szín.ező anyagok), e) (ólom) és kJ (foszfát) szerint vizs
ga\1uk, 

Eltartds, Jólzáró üvegben tartjuk, 

Kalciumhipofoszfitot tartalmaz a «Sirupus hypophoiphorosus iompositus»,, 
Inkompatibilis oxidáló anyagokkal, foszfátokkal szulfatokkál és lúgos kém„ 

hatású anyagokkal, ' 

Adagolá1, Szokásos egyszeri adagja 0,5-1 g 
Szokásos napi adagja 1-3 g 
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101. 

Calcium lacticum 
(Calc., lact) 

Kalciumlaktát 

CH3 

1 
CHOH Ca, 5H 20 

i 1 
!COO- 2 

ms = 308,30 

Hófehér, finom, kristályos, laza por, Csaknem szagtalan, Íze gyengén keserű, 
Porcelánlemezen hevítve meggyullad, felpuffad és kissé világító lánggal elég, 
A szürke m~radék izzítva kifehéredik. A készítmény 12,8-13,3% Ca~t, illető
leg 98,2-102,4 % kalciumlaktátot [(C3H 50 3) 2Ca,5H 20] tartalmaz,, 

Oldékonyság, 21 sr vízben oldódik, Fonó víz bőségesen oldja. R-szeszben 
alig oldódik, éterben és klorofor mban gyakorlatilag oldhatatlan. 

J(cmhatá1,, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 24) sem
leges vagy gyengén savanyú. 

Azonossági vizsgá~at 

a) Kalcium, 0,05 g sót 1 ml R-ecetsav és 4 ml víz elegyében enyhe melegítéssel oldunk 
és az oldathoz 1 ml R-ammóniumoxalát-oldatot öntünk„ Fehér csapadék kelet
kezik. 

b) Laktát, 0,1 g sót 2 ml vízben enyhe melegitéssel oldunk Az oldatot 1 ml R-kén
savval és 1 ml 0, 1 n káliumpermanganát··oldattal forrásig melegí~jülc Az oldat 
elszíntelenedik és acetaldehid-szagú lesz, 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan is színező anyagok 4 g só 100 ml vízben maradék nélkül és tisztán oldódjék. 
Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a P 1 színmérték-oldat. 
Ezt az oldatot használjuk az e), g}, h}, i}, j), k), l) és m) alatti vizsgálatokhoz,. 

d) LúgoJSág, Javasság, 0,5 g sót 10 ml frissen kiforralt vízben oldunk, A lehűtött oldat 
O, 10 ml 0,01 n sósav és 2 csepp !-fenolftalein-oldattal elegyítve színtelen maradjon, 
de 0,60 ml 0,01 n nátronlúg hozzáadására pirosodjék meg. 

e) Nehézfémek (ólom, vas, dnk stb),, 10 ml t} szerinti oldatot az I 96, lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 25 y Pb, ill.. 
Fe vagy Zn, 

f) Arzén, 1 g sót az L 97, lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül - R-kalcium. 
hipofoszfit-oldattal vizsgálunk. A só arzént nem tartalmazhat 

g) Bárium, 10 ml e) szerinti oldat .5 ml R-gipszes vízzel összerázva 5 percen belül 
nem változhat 

h) Magnézium„ 10 ml 'C) szerinti oldathoz 5 csepp R-ecetsavat és 1 ml R-ammónium
klorid-oldatot elegyítünk. A forrásig hevített oldatba 10 ml R-amrnónium
oxalát-oldatot csepegtetünk„ A_ csapadékos folyadékot kihűlése utáil megnedve·
sített papirosszűrőn megszűrjük„ A szűredék 1 ml R-ammónia-oldattal és 2 ml 
R-nátriumfoszf:it-oldattal összerázva nem változhat.. 

159 



i) Szulfát .. 2, 5 ml e) szerinti oldatot az I 99 lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként .50D 'Y S04 

j) Klorid. 2,5 ml e) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. _/\.változás 
megengedett mértéke grammonként 250 y CL 

k) Szénhidrátok. 10 ml e) szerinti oldatot 1 ml R-sósavval 2 percig forralunk. A lehűtött 
oldathoz 2 ml R-nátronlúgot és ) ml R-Fehling-oldatot (I + II) elegyítünk 
l\ világoskék folyadék színe, 1 percig fürralva nem változhat Színe nem lehet 
sárga, vagy vöröses 

1) J7ajsav stb. 5 ml e) szerinti oldat 5 ml R-kénsavval forrásig melegítve sem lehet 
kellemetlen szagú. 

m) Citrát, tdrtarát„ 10 ml e) szerinti oldat 5 csepp R-ólomacetát-oldattól nem zaya
rosodhat meg. 

n) Idegen 5zerves anyagok. 0,2 g előzetesen kiszárított készítményt tömény kénsavval 
kiöblített kémlőcsőben, 5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat 10 percen 
belül nem színeződhet„ 

Minőségi kv~ntitatiV vizsgálat 

o) Laktillaktát. mg pontossággal mért kb .. 0,50 g só 15 ml frissen kifoIIalt és lehűtött 
vízzel készült oldatához 5 csepp I-b1órlltimolkék-oldatot és annyi 0, 1 n nátron
lúgot csepegtetünk, hogy a folyadék színe kékre változzék Ezután 2,00 ml O, 1 n 
nátronlúgot csurgatunk az oldathoz és azt vízfürdőn 15 percig melegítjük 
Lehűlés után a lúg fölöslegét 0, 1 n sósavval kifejezett sárga színig titráljuk. 
E célra legalább 1,80 ml 0,1 n sósav fogyjon. 

p) Alkáli:fémek. cg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt 10 ml vízben forralással 
oldunk„ Az oldathoz 6 ml R··amrríónia-oldatot és 4 ml R-ammóniumka1 bonát
oldatot elegyítünk s azt újból felforraljuk. A csapadékos folyadékot kihűlés után 
6 cm átmérőjű megnedvesített papirosszű1őn megszűrjük. A szűredék 10,00 ml-ét 
az I. 104 .. lap 4) szerint vizsgáljuk. Az enyhén kiizzított maradék légfeljebb a 
készítmény 1 %-a lehet. 

q) Szárítári veszte5ég„ 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,2 g készítn1ényt az I 104 .. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség 27,5-30,5 % lehet. 

r.) K'alcium. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0, 15 g készítményt az I 116. lap 12/h szerint 
vizsgálunk. 
1 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldat 2,004 mg (lg ,30190) Ca-t, illetőleg 15,42 mg 
(lg, 18794) kalciumlaktátot [(C3H 50 3) 2Ca,5H20] jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok), e) (nehéz fémek) és l) (vajsav stb.) 
szerint vizsgáljuk.. 

Eltmtá1 Jólzáró üvegben tartjuk 

Inkompatibilis oxidáló szerekkel, oldatban szulfátokkal, kar bonátokkal, fosz
fátokkal. 

!GO 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
S;zokásos napi adagja 

0,25-1 g 
5-5 g 

CaO 

102. 

Calcium oxydatum 
(Calc.. oxyd.) 

Kalciumoxid Égetett mész 
ms = 56,08 

Fehér, vagy csaknem fehér könnyű, amorf, kemény darabok. Szaga nincs. 
fze gyengén keserű és erősen lúgos, Hevítéskor nem változik. A levegőből 
nedvességet és széndioxidot szí, és lassan porrá omlik. Legalább 88 % CaO-t 
tartalmaz, 

Oldékonyság.. 780 sr vízben oldódik. Fonó víz alig oldja .. R-szeszben gyakor
latilag oldhatatlan. Glicerinben és cukor··oldatban kissé oldódik. 

Kimhatás. Vizes rázadéka (0, 1 + 10) erősen lúgos .. 

Azonossági viz~gálat 

a) J('alcium. 0,05 g kalciumoxidot 2 ml R-ecetsav és 3 ml víz elegyében oldunk és az 
oldathoz 1 ml R-ammóniumoxalát-oldatot elegyítünk. Fehér csapadék kelet
kezik 

b) LúgoHág., 0,05 g kalciumoxidot 5 ml vízzel összerázunk„ A fehér, zavaros keverék 
2 csepp I-fenolftalein-oldattól pirosra festődik 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oltódás. 1 g kalciumoxidra 0,5 ml langyos vizet öntünk. A készítmény felmelegedés 
és gőzfejlődés közben laza fehér porrá omoljék szét.. A por 5 ml vízzel egyenletes 
péppé legyen keverhető .. A pépet a d) alatti vizsgálathoz használjuk„ 

d) Savban oldhatatlan anyagok (karbonát) .. A e) szerinti pépet 8 rnl vízzel 50 ml-es 
főzőlombikba öblítjük és kis részletekben 7 ml tömény R-sósavval elegyítjük. 
A híg pép pezsgés nélkül csaknem teljesen oldódjék Az oldatot papirosszűrőn 
szűrjük s a kristilytiszta szűredéket használjuk az e) és f) alatti vizsgálatokhoz, 

e) Vas.. 1 ml 4) szerinti szlíredéket az l. 97„ lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 200 y Fe,. 

f) Szulfát .. 2 ml d) szerinti szűre-déket az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként .500 'Y S04 , 

g) Klorid. 0,25 g kalciumoxidot az L 100 .. lap 10/b szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y CL 

Minö~égi kvantitativ vizsgálat 

h) Tartalmi tneghatáro;:,ás. A durván aprított készítmény jó átlagmintájának cg pontos
sággal mért .5,00 g·0át kis porcelántálban kevés kiforralt vízzel megoltjuk„ A meg
oltott meszet frissen kiforralt és Jehűtött vízzel 500 ml-es mérőlombikba öblítjük 
és a lombikot jelig feltöltjük. A dugójával elzárt lombikot 5 percig rázogatjuk 
Az összerázott folyadék .50,00 ml-ét mérőlombikban kiforralt és lehűtött desz
tillált vízzel 500 ml-re hígítjuk .. Az utóbbi oldat 25,00 ml-es részletét, 3 csepp 
!-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, O, 1 n sósavval titráljuk, 
1 ml 0, 1 n sósav-oldat 2,804 mg (lg ,44 778) CaO-t jelez .. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek 
a e) (oltódás) szerint vizsgáljuk.. 

ítélt készítményt 

Eltartás .. A kalciumoxidot vazeliunel megkent üvegdugós edényben tartjuk. 
Kalciumo:xiddal készül az «Aqua cahim és a «Solutio wlcií suifurati» 
Másnév„ «Calcaria usta»., 

103. 

Calcium phosphoricum 
(Calc p!wsph.) 

Kalciumhidrogénfoszfiít Szekunder kalciumfoszfát 
CaHP0 4 , 2H20 rns = 172,10 

Fehér, könnyű mikrnkristályos por 
CaHPO 4-1: tartalmaz .. 

Íztelen és szagtalan.. 78 4 79 9 0 1 
' - ' /o 

Oldékonyság Vízben alig oldódik; R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan 
Híg savak oldják. · 

Kemhatás Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készüít rázadéka ( 1 + 9) sem
leges. 

Azonossági vizsgálat 

a) K'alcium„ 0,05 g sót 1 ml R-sósavban enyhe inelegítéssel oldunk, A vízzel 5 inl-re 
kiegészítet:t oldatban 0,50 g R-nátriumacetátot oldunk, majd a folyadékot 1 ml 
R-ammón1umoxalát-oldattal összerázzuk„ Fehér csapadék keletkezik 

b) Sze~underfoszfáf. O,~ g ~~ 10 ml R-ezüstni:rát-oldattal rázogatva megsárgul. A csapa
dekos fo!yadek t1sztaJa 1 csepp I-met1lnaranes-oldattól vörösre színeződik 

Min5ségi kvalitatív vizsgálat 

e) Sú1Jté1fogat. 100 g sót a IV-es szitán papiroslapra szitálunk és arró.l olyan 250 ml-es 
mé1őhengerbe öntjük, melyen a 250 ml-ig te1jedő beosztás 230-280 mm hosszú. 
A készítmény térfogata 1 perc mulva leolvasva 170-22 5 ml legyen. 

d) Savban oldhatatlan és színez(;' anyagok, karbonát„ 2 g készítményt 20 ml vízzel össze
rázunk és 20 ml R-salétromsavval enyhén melegítünk. 'A készítmény oldáskor 
ne pezsegjen és maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk a g)) h) és k) alatti vizsgálatokhoz. 

e) Ólo1n 0,5 g sót ftZ I 96. lap 1/b szerint vizsgálunk A változás megengedett mérték~ 
grammonként 20 y Pb. · 

f) Arzén„ 1 g sót az I. 97. lap 3/a szerint - arzén-rnértékoldat nélkül - vizsgálunk .. 
A só arzént nem tartalmazhat 

g) Va~. 2 ml d) szerinti old?ttot az L. 9 7. lap 4/a szerint -külön savanyítás nélkül
v1zsgálunk. A változás megengedett rné1 téke grarnmonként 100 'Y Fe„ 

h) Bárium, 10 ml d) szerinti oldatot 5 ml R-gipszes vízzel összerázunk„ Az oldat 
5 percen belül nem változhat. A készítmény bá1iumot nem tartalmazhat. 

i) A1agné;;ium 0,5 g kalciumfoszfátot 100 ml-es. lombikban 2 ml R-sósav és 5 ml 
R-ammóniumklorid-oldat elegyében enyhe melegítéssel oldunk A forrásig 
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melegített fülyadékban 0, 5 g R-nátriurnacetátot oldunk és az oldathŰz 2.5 ml 
forrásig melegített R-a111móniumoxalát-oldatot elegyítünk. A csapadékos folya
dékot lehűtés után 6 cm átmérőjű papirosszűrőn megszű1jük és a szűredéket 
5 ml R-ammónia-oldattal összerázzuk. l\. kristálytiszta szűredék 5 percen belül 
nem változhat 

j) Szulfát. 0,2 g készítményt az I. 100. lap 9/b sze1int vizsgálunk. A változás meg
engedett mértéke gramn1onként 250 ·y S04 . 

k) K'lorid„ 2,5 ml d) szerinti oldatot az I 100„ lap 10/a szerint - külön savanyítás 
nélkül .- vizsgálunk. A változás megengedett mértéke gram1nonként 200 y Cl. 

I) 'Tercier foszfát. Az m) szerinti izzítási maradék kémlőcsőben 2 ml R-ezüstnitrát
oldattal rázogatva fehér ma1adjon 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

m) Ta1tahni rneghalározás (izzítá5i rnaradék). O,I mg pontossággal mért kb. 0,5 g sót 
porcelántégel)·ben az 1 104. lap 4) szerint félórán át izzítuIÍk„ .Az izzítási rnaradék 
73,2-74,6 % lehet. 
1 mg Ca

2
P,0 7 l,071 mg (lg ,02984) CaHP04-t, illetőleg 1,354 mg (lg ,13177) 

CaHPO,, 2H20-t jelez. 
Ezt az izzítási maradékot használjuk az l) alatti vizsgálathoz 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
0,5 g~ja 4 ml R-sósavban enyhe melegítéskor pezsgés nélkül teljesen oldódjék. 
Az 5 ml vízzel elegyített oldatban 1 g R-nátriumacetátot oldunk A folyadék 
1 ml kénhidrogénes víztől (2 csepp R-nátriumszulfid-oldattól) nem változhat 
(nehéz fémek). A készítmény súlytérfogatát e) szerint ellenőrizzük 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 
Másnév «Calciu1n phosphoricu1n bibasicum». 

Adagolás S;:okásoí egys.;:;eri adagja 
Szokásos napi adagja 

104. 

Ü:~-1 g 
1-5 g 

Calcium phospho:rricum tribasicum 
(Calc .. phosph. tiibas) 

Trikalciumfoszfát Tercier kalciumfoszfát 

Fehér, könnyű por. 
talmaz, 

ms = 310,20 

Íztelen és szagtalan .. Legalább 95 % Ca3(PO 4 ) 2-t ta1-

Oldékonyság. Vízben, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. Híg, erős savak 
oldják. 

Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( 1 + 19) 
semleges .. 

Azonossági vizsgálat 
-=::-::1 

a) J(alciu1n. 0,05 g sót 1 ml R-sósavban enyhe melegítéssel oldunk A vízzel~.5 ml-re 
kiegészített oldatban 0,5 g R-nátriumacetátot oldunk, majd a folyadékot 1 ml 
R-ammóniumoxalát-oldattal összerázzuk„ Fehé1 csapadék keletkezik. 
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b) Terúerfoszfát. 0,5 g só 2 ml R-ezüstnitrát-oldattal rázogatva megsárgul. A csapa·· 
dékos folyadék tisztája 1 csepp I-metilnarancs-oldattól sárgára s'zíneződi.k .. 

• 

1 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

A készítményt a «Ca!cium phosporicum» cikkely d-k) pontjai szerint vizsgáljuk„ 
A követelmények azonosak. 

1) Primer Is szekunder foszfát„ A b) szerinti szűredék 
nem színeződhet vörösre vagy vöröses-sárgára. 

1 csepp I-metilnarancs-oldattól 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Fo>zfát .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,80 g sót 300 ml-es lombikban 25,00 ml 
n sósavban enyhe melegítéssel oldunk. Az oldathoz 200 ml vizet öntünk„ A savat, 
3-4 csepp I-metilnarancs-oldatot használva jelzőül, n nátronlúggal a piros szín 
eltűnéséig titráljuk. 
1 ml n sósav 77,56 mg (lg ,88964) Ca3 (P04) 2-tjelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
0,5 g-ja 6 ml R-sósavban melegítéskor maradék nélkül, tisztán és színtelenül 
oldódjék.. Az 5 ml vízzel elegyített oldatban 1 g R-nátriumacetátot oldunk. 
A folyadék 1 ml R-kénhidrogénes víztől ( 1-2 csepp R-nátriumszulfid-oldat
tól) nem változ.hat„ 

Eltartá1„ Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 
Másnév. «Ca1cium phosphoricum neutrum» .. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adag ja 

105. 

Calciu111 sulfuricum ustum 

(Calc .. suif. ust.) 

0,5-1 g 
1-5 g 

ms = 145,15 CaSO 4, Y2H 20 
Égetett gipsz 

Finom, fehér, súlyos por. Szagtalan és csaknem íztelen„ Nedves levegőn 
kötőképessége csökken„ 

Oldékony>ág. Kb.. 600 sr víz oldja„ Szerves oldószerekben oldhatatlan„ 
Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka semleges .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kalcium. 0,05 g sót 30 ml vízzel 5 percig rázogatunk. A folyadék tisztáját leön\jük 
és megszűrjük. Ezt a szűrcdéket használjuk a b) alatti vizsgálathoz is„ 
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5 ml szűredéket 1 ml R-ecetsavval és 1 ml R-ammóniumoxalát-oldattal elegyí
tünk„ Fehér csapadék keletkezik, mely 2 ml R-sósav hozzáadására feloldódik„ 

b) Szulfát .. 5 ml a) szerinti szűredéket 1 ml R-sósavval és 1 ml R-báriumklorid
oldattal elegyítünk Fehér csapadék keletkezik„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) LúgoHág 1 g sót .50 ml frissen kiforralt vízzel rázogatunk. A csapadékos foi)radék 
4 csepp !-fenolftalein-oldat hozzáadására halvány pirosra színeződhet, de 0,3 ml 
0, 1 n sósavtól el kell színtelenednie 

d) K'arbonát„ 1 g sót 10 ml vízzel összerázunk és 1 ml R-sósavat elegyítünk hozzá„ 
A keverék nem pezseghet 

e) KOtóképeH~g. A készítmény félannyi vízzel péppé keverve .5 percen belül merevedjék 
meg. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (kötőképesség) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró edényben, száraz helyen tar\juk. 

106. 
Camphora 
(Camphm) 
Kámfor 

d-Kámfor, illetőleg dl-kámfor 

CH3 1 e 
H2c/!'c=0 

IH3C-C-CH,I 
H2C'-!/CH2 

H 
Cr0H 16Ü ms = 152,23 

A Cinnamomum camplwra (L.) Nees és Ebermayr-Lauraceae-fájának illó
olajából nyert és szublimálással tisztított vagy más pinen-tartalmú anyagok-· 
bál (terpentin-olajból) mesterséges úton előállított termék 

A természetes kámfor jobbraforgató, a mesterséges kámfor racem. 
Színtelen, áttetsző, kristályos anyag .. Színe nagyobb tömegben fehér. Töré

keny, könnyen morzsolható, de porrá c:mk szesszel vagy éterrel megnedvesítve 
dörzsölhető .. Szaga átható, jellegzetes .. Ize égetően csípős, keserű, majd hűsítő .. 
Már szobahőmérsékleten is maradék nélkül elillan„ Vízgőzzel átdesztillál 

Oldékonyság. 850 sr víz oldja. 1 sr R-szeszben, 0, 75 sr éterben, 0,5 sr kloro
formban oldódik. Jégecet, illó és zsíros olajok, folyékony parafin bőségesen 
oldják.. Lúgokban oldhatatlan. 

Kémhatá>. Frissen kiforralt meleg vízzel ( 1 + 19) készült és lehűtött rázadéka 
semleges. 
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Olvadáspont A d-kámfor 172°-181°-on olvad 
A dl-kámfor 170°-176°-on olvad, 

Forgatóképesség 
d-kámfor: = + 8,5°-tól + 8,8°-ig, 
dl-kámfor: = - 0,3°-tól + 0,3°-ig, 

0,1 mg pontossággal mért 2,5000 ,g kámfort mérőlombikban semleges 
abszolút alkohollal 25 ml-re oldunk es az oldatot 200 mm-es csőben vizs
gáljuk 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) Oldhatatlan és színez(; anyagok„ A fürgatóképesség meghatározásához készített 0ldat 
üledékn1entes és tiszta legyen. Színe nem lehet erősebb, mint a P 1 színméfték
oldat, 

b) Savasság lúgonág. A fürgatóképesség meghatározásához használt oldat 10 ml-e 
0,03 ~l 0,01 n nátronlúgga.l elegyítve, 5 csepp 1-brómfenolkék oldattól kékre 
színeződjék, de O, 10 ml 0,01 n sósav hozzáadására sárgaszínű legyen„ 

e) Szervesen kötött klór. 0,-2 g elporított kámfürt 9 cm átmérőjű szűrőpapirosba lazán 
beburkolva, porceláncsészébe helyezünk„ 1 literes főzőpohár belsl'.'.jét vízzel 
megnedvesítjük és szájával lefelé fOrdítva közvetlenül a porceláncsésze fülé 
tartjuk, ügyelve arra, hogy friss levegő juthasson elégetéskor az anyaghoz. 
Ezután meggyúj~juk a szűrőpapírt s ha az teljesen elégett, a főzőpoharat 20 ml 
vízzel kiöblí~jük„ A mosóvizet megszű1jük és a szűredék 10 ml-ét a~ I 100,. lap 
10/a szerint vizsgáljuk. A változás rnegengedett n1éitéke grammonkent 250_ 'Y Cl 

d) Víz 1 g kámfor 10 ml R-petroléterben kristálytisztán vagy csaknem kristály
tisztán oldódjék. 

e) Idegen 5zerves anyagok Tömény kénsavval kiöblített kémlQcsőben 5 ml töm~ny 
R-kénsavban 0,2 g (oldószer nélkül) elporí~ott kámfort oldunk. Az oldat sz1ne 
nem lehet erősebb, mint a Z 8 színmérték-oldat 

Minőségi li:vantitativ vizsgálat 

f) ]{eJn illikony anyagok. O, 1 mg pontossággal mért kb„ 1 g kámfort az I 104. lap 2) 
szerint vizsgálunk„ A kámfort előbb vízfürdőn melegítve elpárologta~juk. A mara
dék legfeljebb 0, 1 ~·~ lehet. 

g) Izzítá5i inaradék„ O, 1 ing pontossággal mért kb„ 1 g ká1nfOrt az I 104. lap 4) szerint 
vizsgálunk. A kámfürt előbb vízfürdőn clpárologta~juk. Az enyhén kiizzított 
maradék legfeljebb 0,05 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítméi::-yt 
az a) (oldhatatlan és színező anyagok) és e) (idegen szerves anyagok) szerrnt 
vizsgáljuk 

Megjegyzés Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít-, 
ményt használhatunk 

Eltartás,, Jólzáró edényben, hűvös helyen tartjuk, A d-kámfort, illetőleg 
dl-kámfort külön-külön edényben taqjuk 

Kámfort tartalmaz az «lnjectio camplzorae aetlzerea 20 %», «Injectio camp!wrae oleosa 
20%», «Linimentum saponatum camphoratum» és a «Spiritus camphoraturn. 
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Adagolás, Szokásos egyszeri adagja per os 0, 1-0,2 g 
s. cut } . 0,2-1 g 
r. rnusc .. 

Szokásos napi adagja per os 0,3-0,6 g 

~· Cut ... l 
r musc 0, 2- 2 g 

Megjegyzés A kámfor és azofen "l'.agyfeni!szalicilát, fenol, klorálhidrát, mentol, 
nafrol, pirogallol, szalicilsav, timol keveréke elfolyósodik, 

107. 

Carbamidwn 
(Carbamid) 
Karbamid 

H 2N-CO-NH 2 

CH 40N2 ms = 60,06 
Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos pm, Szagtalan, íze gyengén sós 

és hűsítő., Legalább 98% karbamidot (CH 40N2) tartalmaz, 
Oldékonyság,, 1 sr víz, 6 sr R-szesz olc\ja, Kloroformban, éterben gyakmlatilag 

oldhatatlan,, 
Kémhatás,, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) sem-, 

leges,, 
Olvadáspont 132-0-135°, 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,1 g karbamidot 2 ml vízben oldunk, r1-éhány csepp R-tömény salétron1savat 
cseppentünk hozzá, majd a ké1nlőcső falát üvegbottal dörzsölge~jük„. Fehér, 
kristályos csapadék keletkezik. 

b) 0, 1 g karbamidot száraz kémlőcsőben óvatosan hevítve megolvasztunk s a mele~ 
gítést mindaddig folytatjuk, mig a színtelen olvadék meg nem zavarosodik„ 
Ammónia fl'.'.jlődik, amely az olvadék fölé tartott megnedvesített piros lakmuSz
papirost megkékíti 

e) Ab) szerinti olvadékot kihűlés után 2 ml R-nátronlúgban oldjuk Az oldat 3 csepp 
vízzel 1 + 9 arányban hígított R-réz(II)szulfát-oldattól (Fehling-I) vörösibolya
színű lesz (biuret) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatf'tlan és színező anyagok. 4 g ka1bamid 40 1nl vízben maradék nélkül tisztán 
és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk az e),f}, g}, h} és i) alatti 'izsgálatokhoz,, 

e) 1-úgosság, savasság. 10 ml d) szerinti oldat 2 Csepp I-fenolftalein-oldattólnemszíne
ződhet, 0,2 ml 0,01 n nátronlúgtól azonban vörösödjék meg„ A 0,3 ml 0,01 11-
sósavval elszíntelenített oldat 5 csepp I-metilvörös-oldattól vörös vagy narancs
színű legyen, 

f) Nehézfémek (ólom, vas, cink >tb.), 5 ml d} szerinti oldatot az I. 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke 20 ·y Pb, illetve Fe vagy Zn. 

g) Kdlium, (ammónium.) 10 ml d) szerinti oldatot az L 98. lap 8/a szerint vizsgálunk, 
A változás megengedett mértéke grammonként 200 'Y K. 

h) Szulfát,, .5 ml d) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk, A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y 504 . 
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i) Klorid .. 2,5 ml d) szerinti oldatot az I. 100 .. lap 10/a szel'int vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y CL 

j) Idegen .szerves anyagok. 0,2 g karbamidot előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat nem lehet erősebb 
színű, mint a P 1 színmérték·-oldat., 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Izzítási maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb.. 0,5 g karbamidot az L 104. lap 4) 
szerint eihamvasztunk .. Az enyhén kiizzított maradék legfeUebb 0, 1 % lehet 

1) Tartalmi meghatározás (nitrogén) .. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,60 g karbamidot 
mérőlombikban 100 ml-re oldunk Az oldat 5 ml-es részletét az I. 119 .. lap 14/b 
szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,1 n sósav 3,003 mg (lg ,47755) karbamidot (CH,ON2) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonos olvadáspontú makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
tízszeres mennyiségű R·legtöményebb szeszben ( 1 g 10 ml-ben) maradék 
nélkül oldódjék. 

Eltartás.. Jólzáró edényben tartjuk 
Másnév,. <<:lJrea», «Urea pura»„ 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

108. 

5--20 g 
15-50 g 

+ + Carbamylcholinum chloratum 
( Carbamylcholin.. chlor) 

Kar bamilcholinklorid Kar bamilcholiniumklorid 

+ 
[H2N .. COO CH 2 . CH2 N(CH3) 3]CI 

ms = 182,65 

Fehér, kristályos, nedvsz}vó por .. Levegőn elfolyósodik. Szagtalan vagy gyen
gén trimetilamin-szagú Ize sajátos 96,0 -·100,5% karbamilcholin kloridot 
(C6H1sÜ 2N 2Cl) tartalmaz. 

Oldékonyság. Vízben bőségesen oldódi]>, 9 sr R-szesz oldja. Éterben és kloro-
for mban gyakorlatilag oldhatatlan.. · 

Kémhatá>.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) sem
leges vagy gyengén savanyú .. 

Olvadáspont .. 208°-211° (gyorsan melegítve!). 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oidathoz pár csepp R-Mayer-oldatot 
elegyítünk. Csontszínű csapadék keletkezik. 

b) 0,01 g készítményt 2 csepp R-nátronlúggal fözünk Előbb ammónia-, majd tri
metilamin-szag érezhető„ Ezt az oldatot használjuk a e) alatti vizsgálathoz„ 
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e) lí.lorid. A b) szerinti oldatot R-salétromsavval megsavanyítjuk és 2 ml R-·ezüst
nitrát-oldattal elegyítjük. Fehér, túrós csapadék keletkezik, amely R-ammónia
oldat fölöslegében oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és 5zínez,] an:.vagok. 0,02 g készítmény 2 ml fi:issen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ Ezt az oldatot használjuk 
az e) alatti vizsgálathoz. ' 

e) J.,i~go55~g, 1ava5ság. 2 ml d) szerinti oldat 1 csepp l··metilvörös-oldattólgyengén rózsa-· 
színű legyen, de 0,02 ml 0,01 n nátronlúgtól sárguljon meg 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

f) Szárítá>i ve>zteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,1 g készítményt az I 104. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 o/o lehet. 

g) Iz~ítá5i maradék„ Az j) szerint szárított készítményt az I 104„ lap 4) szerint el
hamvasztjuk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet 

h) Tartalmi meghatáro.zá> (nitrogén). 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,040 g készítményt 
mérőlombikban vízzel 10,00 ml-re oldunk Ezt az oldatot használjuk az i) alatti 
vizsgálathoz is .. Az oldat 2,00 ml-ét tömény R-kénsavva! elegyítve az I 118 .. 
lap 14/a szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44747) N-t, illetőleg 1,826 mg (lg ,26163) 

karbamilcholin kloridot (C6H 150 2N 2Cl) jelez 
i) Tartalmi meghatározás (klorid). 5,00 ml h) szerinti oldathoz 10 ml vizet, 20,00 ml 

0,01 n ezüstnitrát-oldatot és .5 ml R-salétromsavat öntünk s a csapadékos fOlya
dékot 2 g káliumnitrátot oldva fel benne 3 percig forraljuk. A lehűtött oldatot 
l ml I-vas(III)nitrát-oldatot használva jelzőül 0,01 n káliumrodanid-oldattal 
titráljuk. 
1 ml 0,0 l n ezüstnitrát-oldat l,82 7 mg (lg ,26163) karbamilcholin kloridot 
(C6H150 2N 2Cl) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos olvadás
pontú készítményt a d) (oldhatatlan és színező anyagok) és e) (lúgosság, 
savasság) szerint vizsgáljuk. 

Megjegyzés. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható .. 

E!tartás Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve a méregszekrényben 
tartjuk. 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal (bomlás), jóddal, ezüstsóval 
(csapadék) .. 

Másnév .. «Car bocholinum» '(Sz .. VIII.), «Dory!» (V N). 

Adagolás. Legnagyobb egyszei:·i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

per os 0,004 
s .. cut.. ( 0,0005 
i„ ven. ~ 

per os 
s .. cut. 
i„ ven. 

0,012 

0,001 

g 

g 

g 

g 

169 



\ 
~ 

Szokásai egy1zeri adagja per os 0,002 g 
~·· cut. } 0,00025 g 
1„ ven„ 

S;:okárn1 napi ádagja per os 0,006 g 
~· cut„ } 
L ven. 

0,001 g 

109. 

Carbo activatus 
( Car bo activ.) 
Aktivált szén 

e as - 12,01 
Szagtalan és íztelen, finom, fekete por. Érdes tapintású részecskéket nem 

tartalmazhat.. A 110°-on kiszárított készítmény legalább 45 % azofent köt meg. 
Oldékony1ág.. Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan .. 

Azonossági vizsgálat 

Lángba tartva izzás közben, de láng nélkül elég 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) SauaHág, lúgo5ság„ Az l) szerinti szárazmaradékot 20 ml kifürralt vízben oldjuk 
s az oldatot 1 csepp I-metilvörös-oldattal elegyí~jük Az oldat narancsszínű 
legyen, Ha az oldat lúgos, tehát sárga színíí volna, úgy e színnek 1 csepp O, 1 n 
sósavtól pir9ssá kell válnia. 

b) Ólom„ 2 g aktivált szenet 40 ml 10 <j~-os sósav és 10 ml R-brómos víz elegyével 
100 ~ml-es főzőlorribikban - az elpárolgó vizet időnként pótolV-a ·-· 5 percig 
élénken forralunk„ A reakciókeveréket redős papirosszűrőn leszű1jük s a szenet 
20 ml forró vízzel kimossuk A mosó"vízzel egyesített szűredéket 200 ml-es főző-· 
lombikban, a bi:óm feleslegének eltávolítása végett élénken forraljuk s a bróm
mentes folyadékot szükség esetén vízzel 50 ml-re kiegészítjük,. Ezt az oldatot 
használjuk a e), d} és e} alatti vizsgálatokhoz .. 
A savanyú oldat felét vízfürdőn kis üvegcsészében szárazra párologtatjuk A mara
dékot a továbbiakban az I 96. lap 1/a szerint vizsgáUuk, A változás meg
engedett mértéke grammonként 10 'Y Pb 

c) }/ehéz.fémek (ólom, réz, va.s, cink .5lb.). 2,5 ml b) szerinti savanyú oldatot óvatosan 
7 ml R-ammónia-oldattal elegyítünk. A változás legfeljebb olyan mértékű 
lehet: mint amelyet akkor észlelünk, midőn .5 ml vas-mér tékoldathoz 5 ml vizet, 
1 csepp R-b1ómos vizet és 2 ml R-ammónia-oldatot elegyítünk. A változás 
megengedett mé1téke grammonként .500 'Y Fe. 
A vizsgált és 4 cm átrriérőjű papirosszűrőn kristálytisztára szűrt oldathoz 1 ml 
R-kénhidrogénes vizet (5 csepp R-nátriumszulfid-oldatot) öntve, a folyadékot 
összerázzuk„ Az oldat nem változhat (Cu, Zn). 

d) Arzén. 5 ml b) szerinti savanyú oldatot 7 ml R-nátrolllúggal, kis üvegcsészében 
kevergetés közben, vízfürdőn csaknem szárazra párologtatunk. A maradékot 
az I 97. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - R-Bettendorf-oldattal 
vizsgá)juk„ Az aktivált szén arzént nem tartalmazhat 

170. 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

K'altium é5 magnéziunl 2,5 rnl b) szerinti savanyú oldatot 7 ml R-ammónia-oldattal 
elegyítünk. A folyadék szűredékét az I 98. lap 6) szerint vizsgá~juk. A reakció-· 
elegy nem változhat. 

Szulfid„ 1 g aktivált szenet 200 ml-es főzőlombikban 100 ml víz és 1 ml R-sósav 
elegyével 2 percen át fürrásban tartunk. A forrásnak induló, majd forrásban 
lévő folyadék fölé tartott R-ólomacetát-oldatba mártott szűrőpapiros-csík nem 
színeződhet ~árgára vagy sárgásbarnára A készítmény szulfidot nem tartal
mazhat. 

Szu(fát„ 2 ml 1) szerinti vizes oldatot az I 99. lap 9/a szerint vi7'.sgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 1,2 5 mg SO 4 „ • • , , , 

Klorid. 1 ml l) szerinti vizes oldatot az I 100. lap 10/a szerint v1zsgalunk„ A valtozas 
megengedett mértéke grammonként i,2.5 mg Cl. 

Cianid. 100 ml-es füzőlo:ffibikban 2 g aktivált szénre 20 ml vizet öntünk s a folyadék
ban J g borkősavat oldunk Az oldatból 5 ml folyadékot, jó hűtés mellett, olyan 
módoncdesztillálunk le, hogy az 5 c~epp .5 %-os n&triumhidrogénkar honát-oldattal 
meglúgosított 5 ml vizet tartalmazó szedó'ben a hűtő csöve ~ folyadék fels~_íne 
alá ér. A párlatl1oz 2 csepp fi:issen készített 1 %-·os vas(II)szulfát-oldatot teszunk 
és a folyadékot összerázzuk, majd 2 percig várunk. A folyadék 5 csepp R-kéi;sa:rval 
összerázva nem színeződhet sem kékesre, sem zöld~sre. A készítmény c1an1dot 
nem tartalmazhat 

j) ;ti,/itrát„ 2 ml l) szerinti vizes oldatot kis üvegcsészében vízfürdőn szárazra párolog
tatunk„ A maradékot az I 100„ lap 11) szerint·- nitrát-mértékoldat nélkül ·
vizsgáljuk„ A készítmény nitrátot nem tartalmazhat. 

k) KdtránJ10 . .5 anyag és huminsav. 0,2 5 g aktivált szenet 5 ml vízzel és .5 ml R-nátronlúggal 
forrásig melegítünk. A lehűtött és papirosszűrőn megszűrt oldat színe nem 
]ehet erősebb a Z 7 szímnérték-oldatnál 

A1egjeg)'Z.éí. Kétes esetekben ab) és d) vizsgálatokat egyenként 0,2 g, a következő 
módon elroncsolt szénnel végezzUk„ 
100 ml-es jénai Kjeldahl-lombikban, 0,2 g aktivált szénre 2 ml legtöményebb 
R- kénsav~t és 1 ml tömény R-salétromsavat öntünk. A forráselmaradás meg-· 
előzésére egy üveggyöngyöt dobunk a lombikba. A keve~éke~ kis lán&!gal élénk 
forrásban tartjuk s a íürró fOlyadékba meghajlított végű p1pettából addig csepeg
tetünk tömény- R-salétromsavat (kb. 8 ml), míg a fekete szénrészecskék eltűntek. 
A 1oncsolás befejezése után a kénsavat 10 ml vízzel elegyítjük s a folyadéko~ a 
kénsavgőzök megjelenéséig leforraljuk. Levegőáram befúvásával a kénsavat 
1,0-0,.5 n1l-ig lefüstöljük„ 

Ólomra a kénsavas oldatot úgy vizsgáUuk, hogy azt előbb 2 ml vízzel hígítjuk 
és 20 ~~-os nátronlúggal óvatosan semlegesí~jük, majd még 1 ml. lúggal :úl
lúgosí~juk. Szükség esetén az oldatot megszű1~jük és 1~ ml-re bepáro,lo~tatjuk, 
A vizsgálatot a továbbiakban az I 96. lap 1/a szerint - Ólom-mertekoldat 
nélkül ·-- folytatjuk 

Arzénreakénsavas-oldatotaZ I 97„ lap 3/a szerint--arzén-mértékoldatnélkül
R-kalciumhipofoszfit-oldattal vizsgáljuk 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
' 1) Vízben oldódó anyagok 2 g aktivált szenet 200 mks fözőlombikban 100 ml vízzel 

-- az elpárolgó vizet időnként pótolva -· 5 percig élénken forralunk A redős 
papirosszűrőn megszűrt és 100 ml-re kiegészített folyadék színtelen legyen 
50 ml szűredéketaz I 10.5. lap 5/a szerint vizsgálunk„ A 105°-on szárított maradék 
a készítménynek legfeljebb 1 o/0 -a lehet.. A szárazmaradékot az a) alatti, .a meg
maradt szűredéket pedig a g), h} és j) alatti vizsgálatokhoz használjuk. 
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m) Szárítá5i ve.szte5ég„ O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,.5 g készítményt az I 104,. lap 3) 
szerint 110° -on állandó súlyig szárítunk. l\ súlyveszteség legfeljebb 15 % lehet, 

n) Izzítási maradék„ Előzetesen 110°-on kiszárított 0,1 mg pontossággal mért kb. 
0,50 g készítményt az I 104. lap 4) szerint vizsgálunk„ E műveletnél a szénport 
előzetesen 2 ml R-szesszel átnedvesítjük és vízfürdőn szárazra párologtatjuk„ 
Az elégetésnél salétromsavval való megnedvesítést nem hasZnálhatunk„ Az enyhén 
kiizzított maradék legfeljebb 4 % lehet 

o) Adszorbeáló-képe.5ség. mg pontossággal mért 1,000 g azofent mérőlombikban vízzel 
100 ml-re oldunk„ A 110°-on kiszárított aktivált szénporból mg pontosságoal 
0, 100 g-ot parafadugóval jól elzárható 100 ml-es Erlenmeyer-lornbikba mérü~k 
és 20,00 ml azofen-oldatot csurgatunk hozzá. A parafadugójával elzárt lombikot 
5 percig élénken rázogatjuk A széntartalmú f0lyadékot, esetleg többszöri (el
öntéssel, 10 cm átmér~jű redős papirosszűrőn megszűrjük. 10,00 ml szűredéket 
100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba mérünk, 1 g R-káliumbromidot 
oldunk fel benne és 10 ml 10 ~~-os sósavval megSavanyítjuk. A savanyú oldatot 
0,1 n káliumbromát-oldattal állandó rázogatás közben. óvatosan megtitráljuk. 
Jelzőiil 1 csepp I-p-etoxikrizoidin-oldatot használunk .. Ha az oldat a titrálás 
vége felé elszíntelenednék, úgy még 1 csepp indikátort cseppentünk hozzá„ 
1 ml 0,1 n KBr03-·oldat 9,411 mg (lg ,97364) azofentjelez .. 
A megkötött azofen mennyiségét annak a szénre vonatkoztatott %-ában adjuk 
meg„ Ez az érték a szén adszor beáló-képessége„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált szagtalan és íztelen készítmény 0, 10 g-ját kémlőcső
ben 10 ml 1 %-os azofen-oldattal 3 percig rázzuk, majd 5 cm átmérőjű, vízzel 
előzetesen megnedvesített papirosszűrőn szűrjük. A szűredéket tiszta kémlő
csőben O, 10 g készítménnyel ismét 3 percig rázzuk és a keveréket vízzel át
nedvesített papirosszűrőn megint megszűrjük. Ezt a műveletet 0, 10 g készít
rr;énnyel harmadszor is me~smételjük„ Az utols6 szűredék 1-2 csepp R
kensavval megsavanyítva, majd 2 csepp frissen készült 1 %-os nátriumnitrit
oldattal összerázva, nem zöldülhet meg. 

Eltartás„ J6lzár6 edényben tartjuk.. 
Aktivált szenet tartalmaz a «Tabletta carbonis activatz g 0,25» .. 
Inkompatibilis oxidál6 szerekkel (klor át, per manganát stb) .. 
Másnév .. «Carbo medicinalis» (Ph„ Hg .. IV ), «Carbo animalis» 

Adagolás Szokásos egyszeri adagja 0,5-5 g 
Szokásos napi adagja 3-20 g 

110. 

>!< Carboneum tetrachloratutn. medicinale 
(Carb .. tetrachlor . .) 
Széntetraklorid 

CC1 4 ms = 153,84 
Kristálytiszta, színtelen, illékony folyadék Szaga jellemző fze égető .. Már 

szobahőmérsékleten is gyorsan párolog. Nem gyúlékony; gőze a színtelen 
lángot zöldre festi.. Legalább 99,8 % CCJ 4-t tartalmaz 
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Oldékonyság. Vízben alig old6dik. Abszolút alkohollal, étenel elegyedik. 
Ki!mhatás .. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült rázadéka (! + 20) 

semleges .. 
Sűrűség .. 1,592-1,596 
Forráspont. 76,5°·~77,5°. 

Gőznyomás.. (20°) 91 mm„ 
Azonossági vizsgálat 

a) Klór„ 5 csepp széntetrakloridot kémlőcsőben vízfürdőn 2 ml 0,5 n propilalkoholos 
kálilúggal 2 percig melegítünk.. A lehűtött folyadékhoz 5 ml vizet, 1 ml R-salét
romsavat és 4-5 csepp R-ezüstnitrát~oldatot elegyítünk, F'ehé1 csapadék kel~t-· 
kezik, mely R-ammónia-oldat feleslegében oldódik„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

b) Oldhatatlan é5 5zínező an;•agok„ A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen 
legyen .. Egész mennyisége a megadott fűrrásponton desztillá1jon át„ 

e) Lúgos.ság, sava Hág. 20 ml széntetrakloridot 20 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel 
1 percig rázunk. Az elkülönült vizes oldatot megnedvesített papirosszűröri 
megszűrjük, Ezt a szüredéket hasznáUuk az J) alatti vizsgálathoz is„ 10 ml 
szűredék .5 csepp I-fenolvörös-oldattól sárgára színeződjék, e szín 0;0.5 ml 0,01 
n nátronlúg hozzáadására vörösre változzék. 

d) Kénvegyületek.. 10 ml széntetraklorid, 3 ml 0,5 n propilalkoholos kálilúg és 5 
csepp R-ólomacetát-oldat összerázott keverékét 2 percig kb 80°-os vízfürdőben 
tartjuk, miközben a keveréket többször összerázzuk. A folyadék nem színeződhet. 

e) Szabad klór. 5 ml vízben 0,1 g R-káliumjodidot oldunk.. Az oldatot néhány csepp 
!-keményítő-oldattal és 5 ml széntetrakloriddal összerázzuk. Az elkülönülő 
folyadékrétegek színtelenek maradjanak. 

f) Klorid . .5 ml e) szerinti szűredéket az I 100„ lap 10/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke ml-ként 5 'Y Cl. 

g) ]{ehezen illó é.5 idegen szagú anyagok„ 5 ml készítményt az «Aether petrolei» cikkely 
e) pontja szerint vizsgálunk„ Sem az elpárolgó folyadék, sem a szűrőpapiros 
nem lehet a széntetrakloridtól eltérő szagú„ 

h) Idegen szerves anyagok. Előzetesen tömény kénsavval kiöblített rázótölcsérben 10 ml 
széntetrakloridot 5 ml tömény R-kénsavval 2 percig rázunk, majd a tömény 
kénsavas részt, elkülönülése után olyan kémlőcsőbe engedjük le, melyet előzetesen 
szintén tömény kénsavval öblítettünk ki. A tömény kénsav színe nem lehet 
erősebb az S 1 színmérték-oldatnál. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Szárítási maradék cg pontossággal mért kb.. 10 g széntetrakloridot az I 104. lap 2) 
szerint vizsgálunk,. A 10.5°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 0,02 'Yo 
lehet. 

_j) Tartalmi meghatározás (klói). 0,1 ms pontossággal mért kb. 0,04 g készítményt az 
I 119. lap 15/a szerint vizsgálunk., Az el;;zappanosítás ideje 8 óra .. 
1ml0,1 n ezüstnitrát-oldat, 3,846 mg (lg ,58501) széntetiakloiidot (CC14) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgáfat 

Az azonosnak talált és makroszk6posan megfelelőnek ítélt készítmény 
fonáspontja azonos legyen .. 
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Megjegyzés. Belsőleg csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény hasz
nálható..· 

Eltartás Jólzáró üvegedényben, fénytől \édve, zárt szekrényben tartjuk. 
Másnév. Tetraklórmetán .. 

.LÍdagolás Legnagyobb egysze1i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

• , , 
1 

Szokásos egyszeri adagja 
Egyszen kurahoz · Szokásos napi adagja 

A .s;::éntetraklorid mint oldószer orvosi rendelet nélkül is 

111. 

Caseinum 
(Casein.) 

Kazein 

3 g 
3 g 
2,5 g 
2,5 g 

kiadható·' 

Egészséges állatok tejéből előállított fehérje. Fehér, vagy sárgásfehér, szag
talan és íztelen por A 100°-on szárított készítmény 15,2-16,0 % nitrogént 
tartalmaz„ 

Oldékonyság.. Vízben, R-szcszben, éterben oldhatatlan; alkálilúgok, R
ammónia-oldat oldják. 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
semleges vagy gyengén savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Protein, 0,05 g készítmény izzítólemezen hevítve meggyuHad és égő szőrre emlé
keztető szagot á1 aszt. 

b) Kazein 10 csepp R-ólomacetát-oldathoz addig csepegtetünk R-nátronlúgot, míg 
a kezdetben leváló csapadék feloldódott. Az oldatba ü,20 g készít1nényt hintünk 
és azt enyhén melegí~jük. A folyadék megbarnul és idővel pelyhes csapadék 
(PbS) válik le belőle.. 

Minőségi l<.valitativ vizsgálat 

e) SavaHág, 0,50 g készítményt 10 ml frissen kifOrralt és lehűtött vízzel 10 percig 
ráZogatunk, majd a zavaros folyadékot papirosszűrőn megszűrjük és a csapadékot 
1-2 ml vízzel mossuk. A szűredék 1csepp1-brómtimolkék-oldattól nem kék.ülhet 
meg, de 0,30 :rill o, 1 n nátronlúgtól kék.színűvé kell válnia 

d) Parakaz,ein„ 4 g készítményt 3 ml n nátronlúg és 90 ml víz elegyében oldunk, 
majd az oldat hidrogénkitevőjét sósavval, illetve lúggal pH=8, 7-re állí~juk be 
Az esetleg kivált csapadék lassan bár, de maradék néikül oldódjék. Az oldat 
legfeljebb gyengén opalizálhat.. 

e) Kemén;ítő 0,05 g készítményt .5 ml vízzel összerázunk, A csapadékos folyadék 
1 csepp O, 1 n jód-oldattól nerr1 kék.ülhet meg és kék szemecskék sem lehetnek 
benne láthatók · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Szárítási veszte.ség. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I 104. lap 
3) szerint, 100°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 10 ~{; 
lehet .. 
A készítm'ény szárítás közben nem sárgulhat meg erősebben (~ 3). 
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g) JzzíteíJi n1a1adék.. O,l 1ng pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104„ lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 1 % lehet. 

h) Oldható s61c. cg pontosSággal mért 1,00 g készítményt 10 ml vízzel 10 percig rázo·· 
gatunk, majd a zavaros fülyadékot papirosszűrőn megszűrjük„ A szűredéket 
az I 105 .. lap 5/a) szerint vizsgáljuk A 105°-on szárított maradék legfeljebb a 
készítmény O, 1 ~S-a lehet 

i) <.,:siradék,. cg pontossággal mért kb. 1 g készítményt 5 ml víz, 5 ml legtöményebb 
R-szesz és .5 ml 10 ~,S-os ammónia-oldat elegyében oldµnk„ Az oldatot kétszer 
egymásután 15-15 mlR-petroléterrel kirázzuk. A petroléteres részleteket kevés, 
vízmentes R-nátriumszulfáttal fedett kis vattapan1aton szűrjük„ A szűredéket 
0, 1 mg pontossággal mért üvegdugós mérőedényben vízfürdőn bepárologtatjuk 
és a n1aradékot 70°-on állandó súlyig szárítjuk és mérjük. A maradék legfeljebb 
a készítmény 0,5 o/0 -a lehet. 

j) Tartalmi meghatározás (nitrogén) A 100'-on szárított készítmény mg pontossággal 
rnért kb„ 0,50 g-os részletét .50 ml-es mérőlombikban néhány ml vízben és 1--2 ml 
R-nátronlúgban oldjuk, majd a lombikot vízzel jelig töl~jük. Az oldat I,00 ml-es 
részletét az I 118„ lap 14/a szerint vizsgáUuk 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) l\'-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt, nem kellemetlen 
szagú készítményt a d) (oldódás lúgban) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, száraz helyen tartjuk 
Megjegyzés. Injekció készítésere csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít

mény használható 

112. 

>f< Chinacrinum 
( Chinacrín.) 

Chinakrin Chinakriniumklorid 

Sósavas 3-klór-7-metoxi-9-( a-metil-a -dietilamino-butil)-amino-akridin 

C 23H 300:\ 3Cl 2HCJ,2H 20 ms = 508,91 

+ 
CH3 yHCH2 CH2 CH2N(C2H5)2 

NH H 

~' ~ 2Cl-,2H20 

3 

#Cl 

Élénksárga színű, kristályos por Szagtalan .. Íze keserű. A 105°-on szárított 
készítmény legalább 99 % vízmentes chinakrint (C 23H 300N3Cl 2HC1) tar
talmaz. 
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Oldékonyság.. 35 sr vízben, 50 sr R-szeszben oldódik. Éterben, acetonban, 
benzolban alig oldható„ 

Kemhatás. Vizes oldata (0,5 + 19,5) savanyú. 
Olvadáspont„ A 105°·-on szárított só, gyorsan melegítve 245°--255° között 

olvad .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0, 1 g készítményt .5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ A sárgaszínű oldat zöldesen 
fluoreszkál és sósavMszagú„ 

b) 0, 1 g készítményt 5 ml vízben oldunk A sárga oldathoz cseppenként R-ammónia
oldatot elegyítve narancssárga csapadék válik le, mely a kémlőcső falához ta:Pad„ 
A csapadék R-éterben oldódik. 

e) 0, 1 g készítményt 5 ml vízben oldunk„ A sárga oldatot 1 ml R~salétromsavval 
1 percig rázzuk„ Kristályos, sárga csapadék válik le„ A csapadékos fülyadékot 
kis papirosszűrőn megszűrve, a d} alatti vizsgálathoz használjuk„ 

d) Klorid. A e) szerinti szüredéket pár csepp R-ezüstnitrát-oldattal elegyí,jük. Fehér, 
túrós csapadék keletkezik, mely R-ammónia-oldat fölöslegében oldódik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan anyagok.. 0,2 g készítmény 10 ml vízben maradék qélkül és tisztán ol
dódjék. Az oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatározva 
pH = 3-5 legyen 

f) Sava.s.5ág. 0,.5 g készítményt rázótöJcsér ben 30 ml vízben oldunk és az oldatot, o, 10 ml 
0,1 n nátronlúg hozzáadása után, 10 ml R-étcrrel kirázzuk„ Az éteres réteg 
5 rnl-ét kémlőcsőben 1 ml víz és 0,0.5 ml 0, 1 n sósav elegyével összerázzuk„ A vizes 
réteg sárga színű legyen 

g) Nehéz fémek {ólom, vas, cink .stb.). 0,5 g készítményt az I 102 .. lap a) szerint el
roncsolunk. A 0,5 ml-re lefüstölt maradékot 4 ml vízben olqjuk Az oldatot 
két részre osz~juk„ Felét a h) alatti vizsgálathoz használjuk. 
Az oldat felét az I. 96„ lap 2/a szerint ·- rnértékoldat nélkül - vizsgáljuk 
A készítmény nehéz fémet nem tartalmazhat, 

h) Arzén. A g) szerinti oldat másik felét az I 97 .. lap 3/a szerint - arzén-mérték
oldat nélkül ·- R-kalciumhipofoszfit-oldattal vizsgáljuk. A készítmény arzént 
nem tartalmazhat„ 

i) Idegen fe5ték„ 0,2 g készítményt 5 ml R-kloroformrnal összerázunk és a folyadékot 
száraz papirosszűrőn megszűrjük. A szűredéket 3 ml vízzel összerázzuk„ Akloro
fűrmos réteg nem lehet barnaszínű. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) ~-Klór-7-metod-akridon .. mg pontossággal mért kb„ 1 g porrádörzsölt készítményt 
100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lornbikban .50,00 ml R-éterrel, gyakori rázn. 
gatás közbell, 1 óráig állni hagY,juk; A papirosszűrőn megszűrt éter (szűre.s alatt 
a szűrőtölcsért óraüveggel füdjük le) 40,00 ml-es részletét az L. 104„ lap 2) szerint 
vizsgáljuk. A maradék legfeljebb a készítmény 0,25 %-a lehet. 

k) SZárítá.si veJ;:te5ég. 0,1 rr1g pontossággal mért 0,3 g készítményt az I. 104„ lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk,. A súlyveszteség 6,0-8,0 % lehet„ 

1) Izzítá5i 1naradék., 0, 1 mg pontossággal mért 0,5 g készítményt az I„ 104„ lap 4) szerint 
elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeUebb o, 1 % lehet. 
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m) Tartalmi meghatározás (chinakrin.-bázi<)„ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,25 g 
105°-on szárított készítményt 100 ml-es mérőlombikban 20 ml vízben oldunk. 
A folyadékban 2, 5 g R-nátriumacetátot oldunk és 1 ml R-tömény ecetsavat 
elegyítünk hozzá. Ezután 50,00 ml 0, 1 n káliumbikromát-o!datot csurgatunk 
a mérőlombikba, melyet végül vízzel jeléig feltöltünk. A csapadékos folyadékot 
l·-2 percig rázogatjuk, majd szárai papirosszűrőn megszűrjük„ A szüredék 
első 15-20 ml-ét elön,jük. 50,00 ml szűredéket 200 ml-es üvegdugós lombikba 
csurgatunk és az oldatot 30 ml R-kénsavval megsavanyítjuk. A lombikba 2 g 
kristályos R-káliumhidrogénkarbonátot szórunk, majd a lombikot vízzel nedve·
sített dugójával lazán elzárjuk.. A gázfejlődés megszűntével 1 g R-káliumjodidot 
szórunk a lombikba s dugójáva] újból lazán elzárva sötét helyre tesszük. A kiválott 
jódot 5 perc mulva O, 1 n nátriumtioszulfát-oldatta] titráljuk.Jelzőül I-keményltő
oldatot alkahnazunk. 
1 ml 0,1 n káliumbikromát·oldat 7,88! mg (lg ,89660) vízmentes sósavas chinak
iint (C23H 300N3 .. 2HC1) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az i) (idegen festék) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
Másnév. «Acrichinum» (Sz. VIIL), «Atebrin» (V..N .. ). 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja per os 
i .. ven„ 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egy.szeri adagja 

Szokása s napi adagja 

113. 

i. musc„ 
per os 
i. ven„ 
i„ musc. 
per os 
i„ ven„ 
i.. musc. 
per os 
i. ven„ 
i. musc. 

+ Chinidinuni sulfuricum 
(Chinidin. sulj.) 

0,2 g 
0,1 g 
0,3 g 
0,6 g 
0,1 g 
0,3 g 
o, 1 g 
o, 1 g 
0,3 g 
0,3 g 
o, 1 g 
0,3 g 

Kénsavas kinidin Kinidiniumszulfat 
+H 

*/N'-..... 

12 Gyógyszerkönyv II í27) 

CHOH-CH' ~H CH2 

1 H tH2 '1 - - . 
~ c..z_ 1).--CH CH-CH2 SO -- 2H O 

""' e ~ . 2 
H 

2 
ms - 782,93 
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(:inchona-fák - Rubíaceae - kérgéből nyert, esetleg kevés cinchonint és hidro
kinidint is .tartalmazó, kinidin kénsavas sója; 

Fehér, selyemfényű, tűalakú, száraz lev~gőn se málló kristályok, vagy fehér, 
könnyű, mikrokristályos por .. Szagtalan. Ize nagyon keserű., Kinidin-bázisban 
(C20H 240 2N 2) kifejezett alkaloida-tartalma 81,6-93,5 %, ami 93,9-96,2 % 
víz mentes kénsavas kinidinnek [(C 20H240 2N2) 2.H2S04], illetőleg 98,5-100,8 % 
kristályvíz-tartalmú sónak [(C20 H 24Ü 2N 2) 2 .. H 2S04,2H20] felel meg., A víz-· 
mentes alkaloida-bázis legfeljebb 20 % hidrokinidint (C 20H 260

2
N 

2
) tartalmaz .. 

Oldékonyság. 100 sr vízben, 15 sr forró vízben, 7 sr R-szeszben 20 sr kloro-
formban oldódik. Éterben gyakorlatilag oldhatatlan. ' 

Kemhatá<. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 99) sem-
leges vagy gyengén savanyú„ · 

Forgatóképrnég. + 10,5°-tól + 10, 7°-ig .. 
0,3901 g készítményt mérőlombikban 0,80 ml R-sósavban oldunk. Az 

oldatot vízzel 20,00 ml-re kiegészítjük és forgatóképességét 200 milliméteres 
csőben mérjük 

Azonossági vizsgálat 

a) K'inidin,. 0,01 g készítményt 2 csepp R-kénsavban oldunk és az oldatot vízzel 
5 ml-re hígí~juk„ Az oldat kékes színben fltioreszkáL 

b) Kinidin .. 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk, Az oldat feléhez 1 ml R-klóros 
vizet, majd 1 per~ mulva 2 ml R-ammónia-oldatot öntünk. Az oldat smaragd-· 
zöldre színeződik 

e) Kinidin. 0,10 g készítményt 10 ml vízben oldunk Az oldat felében 0,1 g R-kálium
jodidot oldunk, Fehér kristályos csapadék válik ki .. Az oldat másik felében 
0,5 g kálium-nátriumtartarátot oldunk, A folyadék nem változik., (Különbség 
a kénsavas kinintől) 

, d) Szulfát„ 0,01 g készítményt 1 ml R-sósavval savanyított 5 ml vízben oldunk és a 
folyadékot 1 ml R-báriumklorid-oldattal elegyí\jük, Fehér csapadék válik ki,. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok.. 0,5 g készítmény 50 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ Az oldat gyenge kékes. 
színben fluoreszkál.. 
Ezt az oldatot használjuk az f), g) és j) alatti vizsgálatokhoz. 

f) SavaHág. Az e) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77.. lap 12) szerint meg
határozva pH= 6-nál nem lehet kisebb. 

g) Klorid. 10 ml e) szerinti oldatot az I 100 .. lap 10/a szerint - klorid-méitékoldat 
nélkül - vízsgálunk A reakcióelegy nem változhat.. 

h) Szervetlen 16k., 0,30 g készítmény 1,0 ml abszolút alkohol és 2,0 ml R-kloroform 
elegyében maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 

i) Tánalkalvidák., 0,5 g készítmény 10 ml meleg vízzel készített oldatában 0,5 g 
R-káliumjodidot oldunk. A reakcióelegyet rázogatás közben 1 órán át 15°-on 
ta1tjuk„ A kiválott csapadékot kis vattapamaton leszűrjük és a szűredékhez 
2 csepp R-ammónia-oldatot csepegtetünk„ Az oldat 1 órán belül nem zavaro
sodhat meg,. 

j) Kinin . .5 ml e) szerinti oldat 0,.5 g kálium~nátriumtartaráttól nem változhat. 
k) Idegen .szerves a1?.yagok, morfin stb. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,20 g 

készítményt .5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat színe nem lehet e1ősebb 
a Z 9 színmérték-oldatnál akkor sem, ha 1 csepp R-vas(III)klorid-oldatot adunk 
hozzá és .5 percig várunk. 
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l) 

m) 

n) 

Minőségi kVantitativ yizsgálat 

Szárítási ~eszte.ség„ 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104„ lap 
3) szerint 120°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 4,8 % 
lehet. 

lzzít1<i maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az I !04. lap 4) 
szerint. elhamv~szti;nk. ~~ enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet„ 

Taitalmz meghatarozas (vzmlcsoportos kina-alkaloidák). 0,1 mg pontossággal mért 
kb. 0,20 g készítményt a «04ininum sulfuricum» cikkely n) pont.ja szerint 
(187. lap) vizsgálunk. · 
1 ml 0,1. n káliumbromát-oldat 16,22 mg (lg ,21005) vizmentes kinidin-· 
bázist (C20H240 2N 2), illetőleg 19,57 mg (lg ,29166) kénsavas kinidint 
[ (C20H 240 2N 2) 2,H2S04,2H20)] jelez .. 
A talált vízmentes kinidin-·bázis (C20H 240 2N 2) mennyisége legfeljebb 20 %-kal 
lehet k.evesebb ,az ~) s~erinti vizsg~lat alapján számított értéknél (hidrokinidin). 

o) Ta;tafmr , meghataroza< ( os1ze1 alkaloida). . . 0, 1 mg pontossággal mért kb.. O, 15 g 
keszrtm~nyt az I 124. lap 17/a-fJ) szermt azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy 
R-ammoma-oldat helyett R-nátronlúgot alkalmazunk. 
1 mg vízmentes alkaloida-bázis 1,207 mg (lg ,08161) kénsavas kinidint 
[(C20H 240 2N 2),H2S04,2H20)] jelez .. 

pj Tartalm~ "!eghatározá< _(kémav).: 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,40 g készítményt 
a «Chininum sulfur1cum» cikkely p) pontja szerint vizsgálunk. 
.\1ml„~, 1 ~~átronlúg( 32,44 mg (lg ,51108) vízmentes kinidin-bázist (C20H

24
0 2N 2

), 

~ eto eg , 15 mg lg ,59269) kénsavas kinidint [ (C20H 240 2N 2)2 H 2
S04,2H

2
0)] 

Jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak ~alá'.t é'., makroszkóposa_n. in~gfele!?nek ítélt készítményt 
az e} (ol~hat~t.lan es szrnezo anyagok),;) (krnrn) es k) (idegen szerves anyagok) 
szermt v12sgal1uk 

Megjegy;:,é1. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható.. 

12* 

Eltmtá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 

Adagolá5, Legnagyobb egyszeri adagja per os 0,5 g 
1. ven .. 0,5 g 

Legnagyobb napi adagja per os 2 g 
r„ ven„ 1 g 

S;:okáws egy<zeri adagja 

Szokáw< napi adagja 

per os 0,2-0,4 g 
i„ ven,. 0,2-0,5 g 
per os 0,6-1,2 g 
i .. ven. 0,2-0,5 g 
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114. 

Chininuni bihydrochloricum 
(Chinin. bihydrochlor.) 

Savanyú sósavas kinin Savanyú kininiumklorid 

1 

+H 
*/~ ......... 

CHOH-1H ~H2 r2 
~ c~~~CH-CH=CH2 2c1-

H 

+# 
NH 

C 20H 240 2N 2 .. 2HC1 ms = 397,34 

Cínchona-fük - Rubíaceae - kérgéből nyert, esetleg kevés cinchonidint és 
hidrokinint is tartalmazó kinin savanyú sósavas sója„ 

Fehér, szagtalan, nagyon keserű ízű por„ Fény hatására elváltozik. A 105°-on 
szárított készítmény kinin-bázisban (C20H 240 2N 2) kifejezett alkaloida-tartalma 
81,2-81,6%, ami 99,5-100,0 %savanyúsósavas kininnek (C20H 240 2N 2 . 2HCI) 
felel meg„ A vízmentes alkaloida-·bázis legfe\jebb 6 % hidrokinint (C20H 260 2

N.) 
tartalmaz. 

Oldékonyság. 0,6 sr vízben, 10 sr R-szeszben oldódik. Kloroformban alig 
oldható; éterben gyakorlatilag oldhatatlan,. 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata(! + 19) savanyú. 
Forgatóképesség. - 17,8°-tól ·- 18,0°-ig. ·· 
0,7950 g vízmentes készítményt mérőlombikban 2,00 ml R-kénsavban és 

1,00 ml R-nátronlúgban oldunk. Az oldatot vízzel 20,00 ml"re kiegészítjük 
és a forgatóképességet 200 mm-es csőben mérjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kinin. 0,01 g készítményt 5 csepp R-kénsavban és 5 ml vízben oldunk„ Az oldat 
kékes színben fluoreszkál.. 

b) Kinin. 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldathoz 1 ml R-klóros vizet, 
majd 1 perc mulva 2 ml R„ammónia-oldatot elegyítünk. Az oldat smaragd
zöldre színeződik. 

c) Klorid„ 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldathoz néhány csepp R-ezüst
nitrát-oldatot elegyítünk. Fehér, túrós csapadék válik ki„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan ú színező anyagok„ 0,30 g készítmény 15 ml vízben maradék nélkül, 
tisztán és csaknem színtelenül oldódjék. • 
Ezt az oldatot használjuk az e} és f) alatti vizsgálatokhoz„ 

e) Savas.ság A d) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77.. lap 12) szerint meghatá
rozva pH = 2,5-3,0 legyen, 

f) Bárium. 2 ml d) szerinti oldat 1 ml R-kénsavtól nem változhat„ A készítmény 
báriumot nem tartalmazhat.. 

1 
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g) Szulfát., 0,30 g készítményt az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás meg
engedett mértéke grammonként 150 ')' so„ 

h) Szervetlen sók. 0,40 g készítmény 1,0 ml abszolút alkohol és 2,0 ml kloroform ele
gyében lassan bár, de maradék nélkül, tisztán és legfeljebb gyengén sárgás színnel 
oldódjék 

i) Társalkaloidák.. 1 g készítményt 50 ml-es lombikban 25 ml vízben oldunk és az 
oldatot 5 ml vízben oldott 0,5 g kristályos nátriumszulfáttal elegyítjük Ezután 
az oldatot felforraljuk és addig csepegtetünk a forró folyadékhoz n nátronlúgot, 
núg az éppen megzavarosodik. A lombikot 20°-os vízbe állítjuk és a továbbiakban 
a «Chininum sulfuricum>> cikkely i) pontja szerint járunk el azzal az eltéréssel, 
hogy az 5 ml sz(íredékhez csak 4,5 ml 10 %-os ammónia-oldatot öntünk, melytől 
az tökéletesen átlátszóvá váljék. 

j) Idegen .szerve.s anyagok, moi:fin stb .. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,20 g 
készítményt 5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat színe riem lehet erősebb 
a Z 9 színmérték-oldatnál akkor sem, ha 1 csepp R-vas(III)klorid-oldatot csep-· 
pentünk hozzá és .5 percig várunk„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104,. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súl)'veszteség legfeljebb 3 % lehet„ 

1) Izzítási maradék.. O,I mg pontossággal mért kb 0,50 g készítményt az I 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. 

m) Tartalmi meghatározás ( vinile.soportos kina-alkaloidák) .. 0, 1 mg pontossággal mért 
· kb .. 0,20 g készítményt a «Chininum sulfuricum>> cikkely n) pontja szerint 

vizsgálunk. 
1 ml O,l n káliumbromát-oldat 16,22 mg (lg ,21005) vízmentes kinin-bázist 
(C20H 240 2N 2), illetőleg 19,87 mg (lg ,29813) savanyú sósavas kinint 
(C20H 240 2N 2.2HC!) jelez. 
A talált, vízmentes kinin··bázis (C20H 240 2N 2) mennyisége legfeljebb 6 %-kal 
lehet kevesebb az n) szerinti vizsgálat alapján szánútott értéknél (hidrokinin). 

n) Tartalmi meghatározás (összes alkaloida). 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,15 g 
készítményt az I 124„ lap 17/a-{J) szerint azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy 
R-ammónia-oldat helyett R-nátronlúgot alkalmazunk. 
1 mg vízmentes alkaloida-bázis 1,225 mg (lg ,08808) savanyú sósavas kinint 
(C 20H 240 2N 2.2HCI) jelez .. 

o) Tartalmi meghatározás (sósav) .. O,I mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt 
a «Chininum sulfuricum>> cikkely p) pontja szerint vizsgálunk. 
1 mlO,l nnátronlúg 16,22 mg (lg, 21005) vízmentes kinin-bázist illetőleg 19,87 mg 
(lg ,29813) savanyú sósavas kinint (C20H 240 2N 2 .2 HC!) jelez. 

~---· 

Tájéko2tató gyoi svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan ~megfel6nck ítélt készítményt a 
d) (oldhatatlan és színező anyagok), e) (savasság) és h) (szervetlen sók) 
szerint vizsgá\juk. 

Megjegyzér. Injekció készítéséhez csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tar\juk 
lnkampatibili.s lúgos kémhatású anyagokkal, jóddal, jodidokkal. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja i„ ven.. 0,3-1 g 
Szokása.s napi adagja L ven, 0,3-1 g 

'181 



115. 
Chininum bisulfuricum 

( Chinin. bi.suif) 
Savanyú kénsavas kinin Savanyú kininiumszulfát 

* ~H 
CHOH-Cjf"~~CH2 
. j H ~H2 1 
~ c~~}--CH-Cl+CH2 so't--,7H2D 

H 

ms = 548,60 

. Cincko~a-fá.k - Rubiac~ae .--:· kérgébő~ ny;ert, esetleg kevés cinchonidint és 
hidrokmmt rs tartalmazo bmn savanyu kensavas sója. 

;;;z~ntelén hasábal::kú kristályok vagy fehér kristályos por.. Száraz levegőn 
malhk. Szagtalan.. ~ze nagyon keserű„ Fény hatására elváltozik. Kininben 
(~20H„02N 2) b~eJe~ett a.lkal?i~a-tart:ilma 58,0-62,0 % ami 75,6~80,8 % 
vrzm;nt;s, savanyu kensavas kmmnek rlletélleg 98,2-105,0 % kristályvíz-tar
talmu sonak (C 20H 240 2N 2 H 2S0 4 , 7H20) felel meg A vízmentes alkaloida .. 
bázis l,egfelj;bb 6 % ~idrokinint (C 20H 260 2N 2 ) tartalmaz .. 

Oldekon.:f'a{t. 10. sr vrzben, 20 sr R-szeszben, I 8 sr glicerinben oldódik. Kloro-
form kevesse oldja .. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel (! + 19) készült oldata savanyú 
Forgatóképesség. - 17,8°-tól ·- 18,0°-ig. " 
0,8450 g vízmentes készítményt mérőlombikban 1,00 ml R-sósavban oldunk. 

A?;, oldata; .~ízzel 20,00 ml-re kiegésú\jük és a forgatóképességet 200 mm-es 
cso ben meIJ uk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kinin. 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk. Az oldat kékes színben fluoreszkál 
b) Kini~. O, 1 g készítményt 10 ml vízben oldunk„ Az oldathoz 1 ml R-klóros vizet, 

m~Jd 1 J?erc mulva 2 mJ R-ammónia-oldatot öntünk. Az oldat smaragdzöldr~ 
sz1neződ1k 

e) Szulfát„ O,OI g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldathoz J ml R-bárium
klorid-oldatot elegyítünk. Fehér csapadék válik ki. 

~inőségi kvalitatív vizsgálat 

d) OUha'.atlan h .<zfoező anyagok.. 0,30 g készítmény 15 ml vízben maradék nélkül 
tisztan és csaknem színtelenül oldódjék. ' 
Ezt az oldatot használjuk az e) és f) alatti vizsgálatokhoz,. 

e) Savar<ág.. Ad) szerinti oldat hidrogénkitevqje az I 77„ lap 12) szerint meghatá
rozva pH = 2,5-3,5 legyen 

f) Klo~id'..5 ml dj sz~rinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint-· klmid-mértékoldat 
nelkul -·- v1zsgalunk, A reakcióelegy nem változhat. 
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g) 

h) 

Szervetlen sók. 0,40 g készítmény 1,0 ml abszolút alkohol és 2,0 ml R-kloroform 
elegyében lassan bár, de maradék nélkül, tisztán és legfeljebb gyengén sárgás 
színnel oldódjék 

Tánalkaloidák 1 g készítményt 50 ml-es lombikban 30 rnl vízben oldunk, majd 
az oldatot felforraljuk és addig csepegietünk a fonó folyadékhoz nátronlúgot, 
míg az éppen megzavarosodik. A lombikot 20°·-os vízbe állí~juk és a továbbiakban 
a «Chininum su1furicum» cikkely i) pontja szerint járunk el azzal az eltéréssel, 
hogy az 5 ml szűredékhez csak 4,5 ml 10 %-os ammónia-oldatot öntünk, melytől 
az tökéletesen átlátszóvá váljék„ 

i) Idegen .szerve.s anyagok, morfin stb„ Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsöben 0,20 g 
kés~ítményt .5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat színe nem lehet erősebb 
a Z 9 színmérték-oldatnál akkor sem, ha egy csepp R-vas(III)klorid-oldatot 
cseppentünk hozzá és .5 percig várunk„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

.D Szárítári verzteség. O,I mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk, A súlyveszteség 19, 1--24,.5 % lehet 

k) I;;zítá<i maradék. O, 1 mg pontossággal mért kb 0,50 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

l) Tartalmi meghatározá.< ( vinilc <0portos kina-alkaloidák) ,, 0, 1 Dig pontossággal mért 
kb 0,30 g készítményt a «Chininum sulfuricum>> cikkely n) pon~ja szerint 
vizsgálunk. 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 16,22 mg (lg, 21005) vízmentes kinin-bázist 
(C

20
H„0

2
N 

2
), illetőleg 2 7,43 mg (lg ,43823) savanyú kénsavas kinint 

(C20H 240 2N 2 .H2SO ,, 7H20) jelez. 
A talált vízmentes kinin-bázis (C20H„02N 2) mennyisége legfeljebb 6 %-kal 
lehet kevesebb az m) szerinti vizsgálat alapján számított értéknél (hidrokinin)„ 

m) Tartalmi meghatározás (ö.«zer alkaloida)„ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g 
készítményt az I 124 lap 17/a--f!) szerint azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy 
R~ammónia-oldat helyett R-nátronlúgot használunk„ 
1 mg vízmentes alkaloida-bázis 1,691 mg (lg ,22818) savanyú kénsavas kinint 
(C 20H 240 2N 2.H2S0 4,7 H,O) jelez. 

n) Tartalmi meghatározá.s (kémav). 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,30 g készítményt 
a «Chininum sulfllricunD> cikkely p) pontja szerint vizsgálunk 
1 ml 0,1 n nátronlúg 16,22 mg (lg ,21005) vízmentes kinin-bázist (C20H 240 2N 2) 

illetőleg2'7,43mg (lg ,43823) savanyúkénsavaskinint (C 20H 240 2N 2.H2S0,„7H20) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a dj (oldhatatlan és színező anyagok), e) (savasság), g) (szervetlen sók) és 
"J (szárítási veszteség) szerint vizsgáljuk. . 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható„ 

Eltartá<„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk„ 

Inkompatibili< lúgos kémhatású anyagokkal, jóddal, jodidokkaL 

Adagolá.<. Szokáso>egyrzeri adagja i. ven.. 0,3-1 g 
Szokásos napi adagja r. ven. 0,3-1 g 
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116. 

Chinimun hydrochloricum 
(Chinin .. hydrochlot.) 

Sósavas kinin Kininiumklorid 
+ 

*/~!( CHOH-CH CH2 CH2 
IH lH 1 -

~ C~C)--CH-CH-CH2 Cl-,2H20 
H 

ms = 396,91 

Cinchona-fák ·- Rubiaceae - kérgéből nyert, esetleg kevés cinchonidint és 
hidrokinint is tartalmazó kinin sósavas sója„ 

Fehér, selyemfényű, tűalakú Jsristályok vagy fehér, könnyű pehely
szerű kristály halmaz. Szagtalan„ Ize nagyon keserű. Vízmentes kininben 
(C20H 240 2N 2) kifejezett alkaloida·-tartalma 80,3-83,5 %, ami 89,3-92,9% víz
mentes sósavas kininnek (C20H 240 2N2 .HC1), illetőleg 98,2--102,2 % kristály„ 
víz-tartalmú sónak (C20H 240 2N2 .HC1,2H20) felel meg .. A vízmentes alkaloida
bázis legfeljebb 6% hidrnkinint (C20H 260 2N 2) tartalmaz. 

Oldékonyság. 25 sr vízben, 0,5 sr forró vízben, 1,5 sr R-szeszben, 1,5 sr kloro
for mban, 8 SI g!icerinben, r600 sr éterben oldható. 

Kifmhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 99) sem
leges vagy gyengén savanyú. 

Forgatóképes.ség. - 17, 2° -tói - 18, 0°·-ig .. 
O, 7220 g vízmentes készítményt mérőlombikban 2,00 ml R-kénsavban 

oldunk. Az oldatot 20,00 ml-re kiegészítjük és a forgatóképességet 200 mm-es 
csőben mérjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kinin .. 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk. A nem fluoreszkáló-oldat 1 csepp 
R-kén.sav hozzáadására kék színben fluoreszkál. 

b) Kinin. 0,02 g készítményt 2 ml vízben oldunk és 1 ml klóros vizet, majd 1 perc 
múlva 2 ml R-ammónia-oldatot elegyítünk az oldathoz,. Az oldat smaragd
zöldre színeződik. 

c) Klorid. 0,02 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Az oldatot R-salétromsavval meg
savariyítjuk és néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattal elegyí\jük. Fehér, túrós 
csapadék válik kL 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan és s;;íne;;ö anyagok„ 0,50 g készítmény 50 ml frissen kifonalt és le.hűtött 
vízben marndék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. Ezt az oldatot használjuk 
az e) és f) alatti vizsgálatokhoz„ 
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e) Sava«ág. Ad) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatá
rozva pH = 6,0-nál nem lehet kisebb.. 

f) Bárium„ 10 ml d) szerinti oldat 1 ml R-kénsavtól nem változhat. A készítmény 
báriuillot nem tartalmazhat. , 

g) S;;uifát .. 0,5 g készítményt 2 ml R-sósavban oldunk és az oldatot az I 99 .. lap 9/a, 
szerint, de külön savanyítás nélkül vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke 
grammonként 100 'Y S04. 

h) S;;ervetlen s6k„ 0,30 g készítmény 1,0 ml abszolút alkohol és 2,0 ml R-kloroform 
elegyében maradék nélkül, tisztán és csaknem színtelenül oldódjék„ 

i) Tár.salkaloidák. 1 g készítményt 25 ml meleg vízben oldunk és a folyadékot rázogatás. 
közben, 5 ml vízben oldott 0,5 g kristályos nátriumszulfáttal elegyítjük .. Az elegyet 
két órára 20°-os vízbe állí\juk és gyakrabban felrá'zzuk .. Két óra muka az elegyet 
vattapamaton szűrjük és a szüredék .5 inl-ét apránként 4,.5 ml 10 %-os ammónia·~ 
oldattal elegyítjük.. Az eleinte csapadékos folyadék az ammónia-oldat utolsó. 
részletétől tökéletesen átlátszóvá váljék„ 

j) Idegen .<zeive.s anyagok, morfin stb .. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,20 g 
készítményt 5 .ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat nem lehet a Z 9 szín
mérték-oldatnál erősebb színű akkor sem, ha 1 csepp R-vas(III)klorid-oldatot 
cseppentünk hozzá és 5 percig várunk .. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) S;;árítá1i veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I J 04 .. lap 3} 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség 7-'-·9,5 % lehet 

!) l;;zítá<i maradék.. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az I 104. lap 4} 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet.. 

m) Tartalmi meghatáro;;á< (vinilcrnporto.< kina-alkaloidák)„ 0,1 mg pontossággal mért 
kb.. 0,20 g készítményt a «Chininum sulfuricum» cikkely n) pon\ja szerint 
vizsgálunk.. 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 16,22 mg (lg ,21005) vízmentes kinin·
bázist (C20H 240 2N2), illetőleg 19,85 mg (lg ,29767) sósavas kinint 
(C20H 240 2N 2.HCl,2 H 20) jelez. 
A talált kinin (C20H 240 2N 2) mennyisége legfeljebb 6 %-kal lehet kevesebb 
az n) szerinti vizsgálat alapján számított értéknél. 

n) Tartalmi meghatározás (össze.s alkaloida), O,l mg pontossággal mért kb.. 0,15 g 
készítményt az I 124.. lap 17/a-fi) r:zoint azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy 
R-ammónia-oldat helyett R-nátronlúgot alkalmazunk. 
1 mg vízmentes alkaloida-bázis 1,224 .mg (lg ,08760) sósavas kinint 
(C20H 240 2N 2 · HCI,2 H 20) jelez. ' 

o) Tartalmi meghatározás (<ó<av). 0,2 mg pontossággal mért kb. 0,40 g készítményt 
a «Chininum sulfuricum» cikkely p) pontja szerint vizsgálunk 
1 ml 0,1nnátronlúg32,44 mg (lg ,51108) vízmentes kinin-bázist (C

20
H

24
0

2
N

2
) 

illetőleg 39,69 mg (lg ,59869) sósavas kinint (C20H 240 2N 2.HCl,2 H
2
0) jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgáÍat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a d) 
(oldhatatlan és szinező anyagok), e) (savasság) és h) (szervetlen sók) szerint vizs-
gáljuk 

Megjegy;;is. Injekció készítéséhez csak teUes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 

!SS. 



: 1 

'.lj. . 

Sósavas kinint tartalmaz a «Sirupus hypophosphorosus compositus», «lnjectio 
.chinini hydrochlorici 'iO % el urethani 'iO %»és a «Tabletta chinini hydrochlorici g 0,2? 
.et g O, 5». 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, jóddal, jodidokkaL 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja per os 
i,, ven, 
i. musc. 

Szokásos napi adagja per os 
I. ven. 
i. musc. 

117. 

0,05-0,5 g 

0,3-0,6 g 

0,15-1,5 g 

0,3-0,9 g 

Chininurn sulfuricurn 
( Ckínín.. .sulf.) 

Kénsavas kinin Kininiumszulfát 

1 , 
,,,:? 

N 2 
ms = 782,93 

Cinchona-fák - Rubiaceae - kérgéből nyert, esetleg kevés cinchonidint és 
hidrokinint is tartalmazó kinin kénsavas sója.. · 

Hófehér könnyű laza por.. Szagtalan. Nagyon keserű ízű.. Kininben 
(C 20H240~N 2) kifejezett alkaloida-tartalma 81, 1-83,5 %'ami 93,4-,96,2 % víz
mentes kénsavas kininnek [(C 20H 240 2N 2) 2 H 2S04] illetőleg 97,9-100,8% 
kristályvíz-tartalmú sónak [(C 20H 24Ü 2N 2) 2 .. H 2S04,2H20] fel~! meg. A víz
mentes alkaloida-bázis legfeljebb 6% hidrokinint (C20H 260 2N 2) tartalmaz„ 

O(déko11)!.ság„ 800 sr vízben, 25 sr forró vízben, .175. sr R-szeszben, 6 sr forró 
R-szeszben 200 sr abszolút alkoholban, 38 sr ghcennben, 1500 sr kloroform
ban oldódik. Éterben gyakorlatilag oldhatatlan. 4 sr kloroform és 1 sr abszolút 
alkohol elegyében bőségesen oldódik. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
semleges, vagy gyengén savanyú. 

Forgatóképesség .. -17,8°-tól -18,0°-ig .. 
O, 7460 g 105°-on kiszárított készítményt mérőlombikban 1,00 ml R-sósav

ban és 1,00 ml R-kénsavban oldunk. Az oldatot vízzel 20,00 ml-re kiegészítjük 
és forgatóképességét 200 mm-es csőben mé1jük.. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Kinin. 0,01 g készítményt 2 csepp R-ké!-1savban _oldunk és az oldatot vízzel 5 ml-re 
hígítjuk.. Az oldat kékes színben fluoreszkál.. 

b) Kinin. 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk. Az oldathoz 1 ml R-klóros vizet, 
majd 1 perc mulva 2 ml R-ammónia-oldatot elegyítünk„ Az oldat smaragd
zöldre színeződik„ 

e) Kiniu. 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk. Az oldat felében 0,5 g kálium
nátriumtartaráttól fehér csapadék válik ki. Az oldat másik felében 0, l g R-kálium
jodidot oldunk„ Az oldat nem változik.. (Különbség a kénsavas kinidintőL) 

d) S;;ulfát. 0,01 g készítményt 5 ml 1-2 csepp R-sósavval savanyított vízben oldunk„ 
1 ml R-báriumklorid-oldattól fehér csapadék válik ki„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és ~zínező anyagok. 0,10 g készítmény 80 ml fi:issen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ Az oldat gyenge_ kék 
színben fluoreszkál. Ezt az oldatot használjuk a2 f), g) és j) alatti vizsgálatokhoz .. 

f) Sava>Ság. Az e) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77.. lap 12) szerint meghatá„ 
rnzva pH = 6-nál nem lehet kisebb .. 

g) Klorid. 10 ml e) szerinti oldatot az I 100 .. lap 10/a szerint ·- klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk.. A reakcióelegy nem változhat., 

h) S;;ervetlen <Ók. 0,30 g készítmény 1,0 ml abszolút alkohol és 2,0 ml R-kloroform 
elegyében, enyhe melegítéskor maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 
Az oldat kihűlés után sem zavarosodhat meg. 

i) Társalkaloidák„ 1 g 105°~on kiszárított készítményt kémlőcsőben 1.5 ml meleg vízzel 
rázogatunk, majd a kémlőcsövet 20°.-os vízfürdőbe helyezzük és gyakori rázogatás 
közben 2 órán át állni hagyjuk. Ezután ~ zavaros folyadékot üvegtölcsérbe 
szorított kis vattapamaton leszűrjük és a szűredék 5 ml-éhez részletenként 6 ml 
10 %-os ammónia-oldatot öntünk„ A kezdetben zavaros folyadék az ammónia
oldat utolsó részletétől tökéletesen átlátszóvá váljék 

j) Kinidin. 5 ml e) szerinti oldat O, 1 g R-káliumjodidtól nem változhat. 
k) Idegen ,5ze1ver anyagok, morfin stb. Tömélly kénsavval kiöblített kérnlőcsőben 0,20 g 

készítményt .5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat színe nem lehet erősebb 
a Z 9 színmérték-oldatnál akkor sem, ha 1 csepp R-vas(III)klorid-oldatot ele-
gyítünk hozzá és .5 percig várunk. · 

Minőségi kvantitativ v~zsgálat 

!) S;;árítási ve.s;;teség .. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I 104„ lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség 5,2--4,8% lehet„ 

m) J;;zítási maradék .. 0, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,50 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet.. 

n) Tartalmi meghatáro;;ás (vinilc.soporto.s kina-alkaloidák) .. O, 1 mg pontossággal mért kb. 
0,20 g készítményt 500 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 20 ml vízben 
oldunk, majd az oldatot 0,5 g káliumbromiddal és 15 ml R-sósavval elegyítjük. 
Az oldatot, 1-2 csepp I-metilvö!ö.s-oldatot használvajelzőül, O, 1 n káliumbromát-· 
oldattal teljes elszíntelenedésig titráljuk, m~jd gyorsan 0,50 g káliumjodidot 
szórunk hozzá és az oldatot azonnal 200 ml vízzel hígítjuk. A szabaddá vált 
jódot .5 per e mulva O, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk„ 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 16,22 mg (lg ,21005) vízmentes kinin
bázist (C20H 240 2N 2), illetőleg 19,57 mg (lg ,29166) kénsavas kinint 
[(C20H 240 2N2).H2S04,2 H,O] jelez .. 
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A talált vízmentes kinin-bázis (C20H 240 2N 2) mennyisege legfeljebb 63'-kal 
lehet kevesebb az o) szerinti vizsgálat alapján számított értéknéL (hidrokinin) 

·o) Tartalmi meghatáro;:á< (ö<S;:es alkaloida),. 0,1 mg pontossággal mért kb; 0,15 g 
készítményt az I 124 lap 1 'l/a-{3) szerint azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy ' 
R-ammónia-oldat helyett ~-nátronlúgot használunk 
1 mg vízmentes alkaloida-bázis 1,207 mg (lg ,08161) kénsavas kinint 
[(C 20H 240 2N 2) 2 H 2S04,2 H,O] jelez .. 

p) Tartalmi meghatározd< (kémav) .. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,40 g készítményt 
50 ml frissen kiforralt meleg vízben oldunk Kihűlés után 10 ml kloroformot, 
majd 1 ml I-feno!fralein-oldatot öntünk az oldathoz és azt rázogatás közben 
0,1 n nátronlúggal titráljuk 
1 ml 0,1nnátronlúg32,44 mg (lg ,51108) vízmentes kinin-bázist (C 20H 240 2N 2), 

illetőleg 39,15 mg (lg, 59269) kénsavas kinint [(C 20H 240 2N 2) 2.H 2S04,2 H 20] 
jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) {oldhatatlan és színező anyagok), f) (savasság), h) (szervetlen sók) és 
l) (szárítási veszteség) szerint vizsgá\juk. 

Eltartás .. Jólzáió üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Kénsavas kininnel ké<:(.ül a «Chínínum tannícum». 
lnkompatibili.s lúgos kémhatású anyagokkal, jóddal és jodidokkal, 

Adagolás .. Szokdsos egr;:eri adagja 0,05--0,5 g 
S;:okáia< napi adagja 0,15-1,5 g 

118. 

© Chloralum hydratum 
( Chloral.. hydr.) 

Klorálhidr át 
OH 

/ 
CC13 „CH 

"" OH 
C2H 30 2Cl3 ms = 165,42 

Szintelen, átlátszó kristályok. Szaga sajátos, gyümölcsre emlékeztető, gyen
gén szúrós. fze kesernyés, csípős„ Tömény oldata maró hatású. Legalább 
63, 7 % CJ-t, illetőleg 99,0 % klorálhidrátot (C2H 30 2C13) tartalmaz. 

Oldékony.ság. 0,3 sr víz, 4 sr kloroform oldja. Szeszben, éterben, glicerinben 
bőségesen oldódik. 

Kémhatás„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 9) gyen
gén savanyú. 

Olvadá<jJont. 50°-57°„ 
Azonossági vizsgálat 

a) 0,1 g klorálhidrátot 1 ml R-nátronlúgban oldunk. A folyadék tejszerííen meg·· 
· zavarosodik és melegítéskor klorofo,rT?~szagot áraszt. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan h <zínező anyagok;· benzol 3 g klorálhidrátot 30 ml frissen kiforralt és 
lehűtött vízben oldunk„ Az oldat üledékmentes, tiszta és színtelen legyen„ Az 
oldat melegítye nem lehet benzolszagú„ 
Ezt az oldatot használjuk a,}, d) és e) alatti vizsgálatokhoz .. 

e) Sava<ság. 10 ml b) szerinti oldat 0,25 ml 0,01 n nátronlúggal és 5 csepp I-metil·· 
vörös~oldattal elegyítve sárgára színeződjék„ 

d) Szulfát„ 10 ml b} szerinti oldatot az I 99„ lap 9/a szerint vizsgálunk.. A változás 
megengedett mértéke grammonként 50 'Y so„. 

e) Klorid .. 2,5 ml b) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL 

f) Klorálalkoholát„ 1 g klorálhidrát 5 ml 30 %:os R-salétromsavval készült oldata 
vízfürdőn melegítve 5 percen belül nem színeződhet és belőle vörösbarna gőzök 
sem f~jlődhetnek 

g) Alkohol, alkoholdt. Az i) szerinti vizsgálatnál a készítmény nem gyulladhat meg .. 
h) Idegen szervei anyagok.. 0,5 g klorálhidrátot előzetesen tömény kénsavval kiöblített 

kémlőcsőben 5 ml R-tömény kénsavval rázogatunk. Zavaros folyadék kelet„ 
kezik, majd a kénsav felett színtelen folyadék gyűlik össze. (klorál), mely később 
esetleg megszilárdul, A kénsav 1 órán belül nem lehet erősebb színű, mint a 
B 4 színmérték-oldat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) l;:zítdií maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,50 g készítményt az I 104 .. lap 4) 
szerint vizsgálunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

j) Tartalmi meghatdro;:á• (klór) .. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,06 g klorálhidrátot 
az I 119„ lap 15/a szerint vizsgálunk .. Az elszappanosítás ideje 4 óra. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 3,546 mg (lg ,54970) Cl-t, illetőleg 5,514 mg 
(lg 74145) klorálhidrátot c,u.o.c1, jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a b) (oldhatatlan és színező anyagok; benzol), e) (savasság) és h) (idegen 
szerves anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartds .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fenytől védve, hűvös helyen, zárt 
szekrényben tartjuk. 

Klorálhidrátot tartalma;: a «Mixtura chloralo-bromata». 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, nehéz fémsókkal, oxidáló sze• 

[ekkel. 
Adagold<. Legnagyobb egyszed adagja 

Legnagyobb napi adagja 
S;:okáios egyi;:eri adagja 
S;:okásos napi adagja 

Klorálhídrát-oldat kész;letben nem tartható.! 

3g 
6g 
1-2 g 
1-3 g 

Megjegyzés„ A készítmény kámforral, vagy mentollal, szalicilátokkal, szalollal, 
timollal stb. készült keveréke elfolyósodik. 
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119. 

+ Chloroformium 
(Chloroj) 

Kloroform Triklórmetán 
CHCI3 ms = 119,39 

Kristálytiszta, színtelen, könnyen mozgó folyadék, Szaga jellegzetes,, Íze 
édeskés és égető,, Már szobahőmérsékleten is gyorsan párolog. Nem gyúlékony. 
Gőze a színtelen lángot zöldre festi, Legalább 99 % CHCI3-t és 0,5-1 % 
etilalkoholt tartalmaz, 

Oldékony.ság,, 130 sr víz oldja,, Legtöményebb szesszel, éterrel, benzollal, 
benzinnel, illó és zsíros olajokkal minden arányban elegyedik. 

Kémhatá1,, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 99} 
semleges„ 

Sűrű<ég,. 1,476-1,483,, 
Forrá1pont,, 60° -62°, A készítmény egész mennyiségében e hőmérsékleten 

desztilláljon át, 
Gőznyomá1, 20°-on 159,6 mm. 

Azonossági vizsgálat 

a) Néhány csepp klorofonn 1 ml R-Fehling-oldatból (I+II) melegítéskor vörös 
csapadékot választ ki,. (Különbség a széntetrakloridtól) 

b) Klór,, Két csepp kloroformot 2 ml R-nátronlúggal melegítés közben 1 percig 
rázogatunk„ A 1ehűtött és R-salétromsavval megsavanyított folyadékot néhány 
csepp R-ezüstnitrát-oldattal elegyí~jük. Fehér, túrós csapadék válik ki, inely 
R-ammónia-oldat feleslegében oldódik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) ]1/ehezen illó ér idegen szagú anyagok„ A klorofOrm kristálytiszta és színtelen legyen .. 
5 ml készítményt kis részletekben kb„ ~O X 10 cm-es szűrőpapirosra öntünk,. 
A készítmény zsíros folt hátrahagyása nélkül teljesen párologjon el. Sem az el~· 
párolgó folyadék, sem a szűrőpapiros nem lehet a klorofi~rmétól eltérő szagú. 

d) Sava<Ság, fo,zgén. 30 ml kloroformot rázótölcsérben 30 ml frissen kiforralt és )e, .. 

hűtött vízzel 1 percig rázogatunk. Az elkülönült vizes oldatot hasz~áljúk az 
e) alatti vizsgálathoz is 
25 ml oldat 5 csepp I-fenolvörös-oldattól sárgára színeződjék 0,05 ml 0,01 n 
nátronlúgtól azonban vörösödjék meg„ 

e) Klorid, fo<zgén,, 2 ml d) szerinti vizes oldatot az I 100,. lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 12,5 'Y CL 

f) Szabad klór,, 5 ml kloroformot 5 ml vízben feloldott 0,1 g R-káliumjodid és 10 csepp 
!-keményítő-oldat elegyével 1 percig rázogatunk Az elkülönülő rétegek egyike 
sem lehet színes„ 

gJ Idegen szerves an_vagok„ 5 ml klorofürmot - tömény kénsavval előzetesen kiöblített 
rázótölcsérben ·- .5 ml tömény R-kénsavval egy percig rázogatunk, majd fél 
órára sötét helyre tesszük .. Az elkülönült tömény kénsavas réteg színe nem lehet 
erősebb a B 4 színmérték~oldatnáL 

h) Széntetraklorid .. 25 ml kloroformot választó lombikból kb. 1 ml··re ledesztill;\,lunk. 
1 g maradék 150 g vízben kristálytisztán oldódjék, 
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Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Szárítá<i maradék, mg pontossággal mért kb. 50 g kloroformot az I. 104,, lap 2) 
szerint vizsgálunk. A 105°-on állandó súlyig szárított marndék legfeljebb 0,002 % 
lehet,, 

j) Etilalkohol. A kloroform etilalkohol-tartalmát sűrűsége (e20) alapján az alábbi táblá: .. 
zatból állapítjuk meg: 

' e" etilalkohol gfg 0 / 0 il e„ etilalkohol g/g 0/ 0 -

ij 1,489 o,o 1,47.5 1, 1 
1,485 0,4 

:1 

1,470 1-,4 
1,480 0,7 1,465 1,8 

k) Tartalmi meghatározá< (klór), 0,1 mg pontossággal mért kb 0,04 g készítményt 
az I 119„ lap 15/a szerint vizsgálunk„ Az _elszappanosítás ideje 4 óra. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 3,980 mg (lg ,59985) kloroformot (CHC13) jelez., 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonos sűrűségű és forráspontú készítményt a e) (nehezen illó anyagok) 
és az e) (klorid, foszgén) szerint vizsgáljuk, 

Eltartá1, Jólzáró üvegdugós üvegben, fenytől védve, hűvös helyen, zárt szek-· 
rényben tartjuk, 

Kloroformot tartalmaz a «Spiritus dentifriciurn,, 
Inkompatibilí< lúgokkal, oxidáló anyagokkal.. 

Adagolás,, Szokáwr egy<zeri adagja 
Szokásos napi adagja 

120. 

0,05-0,10 g 
0,20 g 

+ Chloroformium ad narcosim 
(Chloref. ad narc.) 

Altatáshoz való kloroform 
CHCI3 ms = 119,39 

Különlegesen tisztított klm:oform. Kristálytiszta, színtelen, könnyen mozgó 
folyadék. Szaga jellegzetes,, Ize édeskés és égető,. ]\\ár szobahőmérsékleten is 
gyorsan párolog. Nem gyúlékony. Gőze a színtelen lángot zöldre festi„ Leg
alább 99 % CHCI,-t és 0,5-1 % etilalkoholt tartalmaz. 

Oldékony<ág. 130 sr víz oldja, Legtöményebb szesszel, éterrel, benzollal, 
benzinnel, illó és zsíros olajokkal minden arányban elegyedik. 

Kifmhatá1, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 9) sem
leges,, 

Sűrű<ég„ 1,476-1,483. 
Forrá1pont. 60°-62°. A készítmény egész mennyisége e hőmérsékleten 

desztilláljon át. 
Gőznyomár„ 20°-on 159,6 mm. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Néhány csepp kloroform 1 ml R-Fehling-oldatból (I + II), melegítéskor vörös 
csapadékot választ ki.. (Különbség a széntetrakloridtóL) 

b) lí.7ór. 2 csepp kloroformot 2 ml R-nátronlúggal 1 percig melegítés közben rázo
gatunk.. A lehűtött és R-salétromsavval megsavanyított folyadékból pár csepp R
ezüstnitrát-oldattól fehér, túrós csapadék válik ki, amely R-ammónia-·oldat 
fölöslegében oldódik„ · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

A:z altatáshoz való kloroformot a «Chloroformium» cikkelyben előírtakon 
kívül a következőképpen vizsgáljuk. . 

1) Aldehid. 10 ml-es üvegdugós mérőhenger ben 5 ml kloroform, 5 ml víz és 5 csepp 
R-Nessler - Winkler-oldatlelegyét 16 percig rázogatjuk Mindkét elkülönülő 
réteg kristálytiszta maradjon„ A vizes réteg színe nem lehet erősebb a Z 4 
szinmérték oldatnáL 

m) Fo.szgén, <6sav„ 10 ml-es üvegdugós száraz mérőhengerben 10 ml kloroformban 
0,05 g R-benzidint oldunk és az oldatot sötét helyre tesszük. 15 perc múlva másik 
üvegdugós mérőhengerben 10 ml kloroformban ismét 0,05 g benzidint. oldunk„ 
A 15 perccel előbb készült oldat színe nem lehet erősebb, mint a frissen készült 
o!daté. 

Eltartás .. Színig töltött, eredeti csomagolású, jólzáró, üvegdugós üvegben, 
vagy beforrasztott ampullákban, fénytől védve, hűvös helyen, zárt szekrény
ben tartjuk„ 

Másnév. «Chloroformium pro narcosi» (Sz. VIII.). 
Megjegyzés .. (Jsak a követelményeknek mindenben megfelelő, lezárt, eredeti 

·Csomagolású készítmény adható ki. 

121. 

Chlorogeniutn 
( Chlorogen.) 
Klorogén 

Benzolszulfonklóramidnátrium 

NCI 
11 

o· 
C 6H.0 2NClSNa, 1 Y2H,O m~ '-- 240,65 

Fehér, vagy csaknem fehér, kristályos, klórra emlékeztető szagú por .. fze 
sajátos, keserű, maró .. Levegőn lassan bomlik és klórt veszítve megsárgul. 
.Sósavval megsavanyítva legalább 26 % ú.. n, «hatásképes klórt» fejleszt. 
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Oldékonyság.. 7 sr vízben, 2 sr fonó vízben kissé zavarosan oldódik. R-szesz 
továbbá glicerin oldja, de ilyen oldatban lassan bomlik„ Éterben, kloroform: 
ban, benzolban gyakorlatilag oldhatatlan. . 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( l + 19) (fenol
ftaleime) gyengén lúgos„ 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,2 g készítményt kis porcelántége!yben óvatosan hevítünk A készítmény előbb 
füstölög, majd hirtelen fellobban és kotmozó láhggal ég. 

b) Nátrium. Az a} szeri.nti maradékot néhány csepp R-sósavval lecseppentjük. A:z oldat 
1 cseppje, előzetesen kiizzított platinadróton nem világító lángba tartva, a lángot 
tartósan élénk sái gár a festi„ 

e) S;;ulfonsav .. A:z R-sósavval lecseppentéskor kéndioxid-szagú b) szerinti maradékot 
5 ml vízzel összerázzuk és a csapadékos folyadékot előre megnedvesített kis 
papiiosszűrőn megszűrjük. A szűredékben 1 ml R-báriurnklorid-oldat fehér 
csapadékot okoz, 

d) Klórfejlm:;tő-képeHég 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldatot 2 csepp 
R-sósavval megsavanyítjuk A folyadék klór-szagú lesz és fehér csapadék kelet
kezik benne. Előzetesen 5 o/o-os káliumjodid-oldattal megnedvesített szűrőpapír-· 
csík a folyadék fölé tartva megbarn11L 

Min~ségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan és <zíne;;ő anyagok. 0,25 g készítmény 15 ml vízben maradék nélkül és 
színtelenül oldódjék. Az oldat nem lehet erősebben zavaros„ 

Min6s'égi kvantitativ vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározás («hatásképes klór») .. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,10 g 
készítményt 100 ml-es üvegdugós Er!enmeyei-lombikban 20 ml vízben oldunk 
és az oldathoz 0,5 g R-káliumjodidot szórunk .. Az elegyet ezután 10 ml R·sÓsavval 
megsavanyítjuk és 5 percig sötét helyen állni hagyjuk. Az oldatot 30 ml vízzel 
hígítju~ ~s „a kiválott jódot 0,1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk Jelzőül 
l-kemeny1to-oldatot használunk. 
1 ml 0,1 n nátriumtioszulfát-oldat 3,546 mg (lg ;54970) Cl-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az f) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgá1juk.. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tar\juk 
K!orogént tartalma;: a «Tabletta chlorogeníi g 1,0»„ 

Inkompatibilis savakkal, redukáló anyagokkal (szesz, glicerin, karbamid stb.) 
Másnév„ «Neomagnol» (V.N..). 

Megjegyzés. A készítmény klórfejlesztő-képességét évenként ellenőrizzük .. 
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122. 

Chlorphenanu.m 
( Chlorphenan.) 

Klórfenán 

Diklórdifeniltriklóretán {3,{3 ,{3- Triklór-a,a-bisz-( 4-klórfenil )-etán 

ms = 354,50 

Színtelen kristályok vagy fehér, illetőleg csaknem fehér kristályos por. Gyen
gén aromás szagú .. Csaknem íztelen .. Legalább 98,60fo kl6rfenánt (C14H 9Cl5) 

tartalmaz .. 
Oldékonyság„ Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. 3 sr acetonban, 3 sr kloro

formban, 4 sr éterben, 8 sr terpentin-ofajban, 20 sr petr6leumban és 120 sr 
R-szeszben old6dik. 

Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült r ázadéka ( l + 19) 
semleges vagy gyengén savanyú .. 

Olvadáspont .. 105°-109° .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,2.5 g készítményt enyhe melegítéssel 20 ml legtöményebb szeszben oldunk 
Az oldatot 1 inl R-nátronlúggal elegyí~jük és 50 ml-es főzőlombikban visszafolyó
hűtővel, vízfürdőn 20 percig melegí~jük„ A folyadékot ezután porcelántálba öntjük, 
5 ml vízzel hígí~juk és vízfürdőn .5 ml.-:re bepárolo'gtatjuk. A lehűtött oldatot 
rázótölcsérben 10 nil R-éterrel kirázzuk. A kevés, vízm~ntes nátriumszulfáttal 
fedett kis vattapamaton megszűrt, éteres oldatot vízfürdőn szárazra párolog
tatjuk, a maradékot-.,. {3,(3-diklór-a,-a-bisz-( 4-klórfenil)-etilén ~ 5 ml R-szeszből 
átkristályosítjuk és a levegőn megszikkadt kristályokat tömény kénsav felett 
megszárí~juk. A kristályok olvadáspontja 88°-90°. 

b) Az a) szerinti kirázásnál visszamaradt vizes oldatot .5 ml vízzel hígítjuk, majd 
2 ml R-salétromsavval megs'avanyítjuk. A szükség esetén megszűrt o~datot l rrJ 
R-ezüstnitrát-oldatta1 elegyítjük, Fehér csapadék válik ki, mely R-ammónia
oldat feleslegében oldódik. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

c} Oldhatatlan é5 J;:,Ínező aY1;,yagok. O, 1 g készítmény 15 ml R·-szeszben melegítéskor 
maradék nélkül, színtelenül és csaknem tisztán oldódjék„ Az oldatból ·egy órán 
belül nen1 válhat le csapadék„ 

d) SavaHág. 1,.5 g porrádörzsölt készítményt 30 ml fiis-;en kiforralt és lehűtött vízzel 
1 percig rázogatunk, majd a csapadékos folya<;lékot papirosszűrőn szűrjük" 

Ezt a szűredéket haszná~juk az e},j) ésg) alatti vizsgálatokhoz is 10 nilszüredék 
5 csepp I-brómtimolkék-oldattól sárga- vagy zöldszínű legyen„ E szín 0,05 ml 
0,01 n nátronlúg h9zzáadására kékre változzék. 
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e) Szuflát 4 mi d) szerinti szűredéket az I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 "/ S04 . 

f) Klorid. 4 ml d) szerinti szűredéket az I 100 lap 10/aszerint vizsgálunk i\ változás 
megengedett mértéke grammonként 125 ·y Cl 

g) K'lorál 10 ml d) szerinti ~zűredéket 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal és 1 ml R-ammó-· 
nia-oldattal forrásig melegítünk. Az oldat 5 perc múlva sem lehet erősebb 
színű, nlint az S 2 színmérték-oldat. 

h) Idegen .szerves_ anyagok. 0,20 g készítményt - előzetesen tömény kénsavval kiöb
lített kémlőcsőben „._ 5 mi tömény R-kénsavval rázogatunk. A keverék nem 
Színeződhet azor:nal 

Minőségi kvantitativ viz.sgálat 

i) Jzzíté1i maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kh„ 0,2 5 g készítményt az I 104 lap 
4) szerint eihamvasztunk i\z enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,2 % lehet„ 

j) ·rartalmi meghatározás. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,10 g készítményt vissza-· 
folyó-hűtéSvel e1]átott 100 ml-es főzőlOmbikban 0,30 g szilárd R-kál.iumhidroxin 
és 10 ml R-szesz oldatával vízfürdőben 2ü percig melegítünk, Lehűlés után 
a fOlyadékot 30 ml vízzel hígítjuk, majd 8 ml R-salétromsavat és 10,00 ml 0,1 n . 
ezüstnitrát-oldatot csurgatunk hozzá. A csapadékos fülyadékot, 2 g kálium
nitrátot oldva fel benne, 3 percig fürraljuk, majd lehűlés után - 1 ml I-vas(III)
nitrát-oldatot használva jelzőül - 0, 1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 h ezüstnitrát-oldat 35,45 mg (lg ,54962) diklórdifeniltriklóretánt 
(C14H,Cl5) jelez 

' 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

0, 10 g makroszk6posan megfelelőnek ítélt, azonos olvadáspontú készít
ményt 5 ml 0, 5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldattal felforralunk A le
hűtött és 5 ml vízzel hígított folyadékot 3 ml R-salétromsavval megsavanyítjuk 

-és szükség esetén megszűrjük 'Az oldatb61 l ml R-ezüstnitrát-oldat fehér 
csapadékot választ ki. 

13* 

Eltartás .. J61záró üvegdug6s üvegben, fénytől védve tartjuk 
Másnév. «Gesarol» (V.N .. ), «DDT» (VK.). 

Megjeg;zés Oldatban és kenócsökben nem rendelhetc .. 
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123. 

Cholesterinum 
(Chole,sterin.) 

Choleszter in 

ms = 386,64 

Fehér vagy csaknem fehér, gyöngyházfényű lemezkék vagy szemecskés 
por. Csaknem szagtalan és íztelen, Fény hatására lassan megsárgul, majd 
barnás színű lesz„ 

Oldékonyság, Vízben gyakorlatilag oldhatatlan, R-szeszben kevéssé oldódik, 
Meleg R-szesz, továbbá kloroform, éter, aceton, etilacetát, petroléter és növé
nyi zsíros olajok oldják, 

Olvadáspont. 147',-150°, 
Specifikus forgatóképe,sség, ,-28°-tól - 31'„ig (vízmentes alkoholban 25'„on 

meghatározva), 
Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g készítményt 1 ml R-kloroformban oldunk, majd az oldatot 1 ml tömény 
R-kén-savval elegyítjük és rázogatjuk,. Az elkülönülő kloroform vérpiros színű, 
a kénsav pedig barnás-zöldes színben fluoreszkál. 

b) 0,01 g készítményt 2 ml R-kloroformban oldunk és az oldathoz 1 ml ecetsavanhid
ridet, majd 1 csepp tömény R-kénsayat elegyítünk. Az qldat rózsaszínű lesz. 

l ,/ , „ E szín gyorsan pirosra, majd kékes-zöldre, végül zöldre változik. 
.x · l'í1 J/z?,;,;/Ji'6/ 

/: t/r', ,. .-2 / Minőségi kvalitativ vizsgálat 
.. 'J e) Oldhatatlan é,s s.eínezó an;1agok., 0,5 ~-g .. ·készítmény ·50 ml meleg R-szeszben ~aradék 

nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat ··2· .. Prán belül nem zavarosodhat meg, illetőleg 
csapadék nem válhat ki belőle,, Az ~at a Z 2 színmérték-oldatnál nem lehet 
erősebb szír1ű. "" · 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

d) Szárítási veJzteség .. 0, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I 104„ 
lap 3) szerint 100°~on állandó súlyig szárítunk .. A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet 

e) Jzzltási maradék o, 1 mg pontossággal mért kb, 0, 50 g készítményt az I 104,, lap 
4) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított "'.aradék legfeljebb 0, 1 % leheL 
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f) Savtartalom,, mg pontossággal mért kb 1 g készítményt 50 ml-es üvegdugós Erlen
meyer-lombikban 10 ml semleges R-szesz és 10 ml kloroform elegyében oldunk, 
majd 3-4 csepp 1-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, 0,1 n nátronlúggal 
titráljuk 
1 ml 0, 1 n nátronlúgnál több nem fogyhat, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos olvadás-
pontú készítményt a e) (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás, Jólzáró edényben, fénytől védve, szobahőmérsékleten tar\juk. 
Choleszterint tartalmaz a « Vaselinum cholesterinatum», 
Másnév,, CholeszteroL 

124. 

©© Cocainum hydrochloricum 
(Cocain, hydrochlor) 

Sósavas kokain Kokainiumklorid 
Sósavas benzoil-l-ekgonin-metilészter 

C1 ,H 210 4NHCl ms = 339,81 

Az Erythroxylon wca Lam, - Erythroxylaaae - és egyéb Erythroxylon-cserjék 
leveleiből nyert alkaloida sósavas sója. Szíictelen, selyemfényű, csillogó kristá· 
lyok vagy fehér, kristályos por. Szagtalan, Ize keserű; a nyelvet érzésteleníti. 
8 7, 5-89, 3 % kokain-bázist ( C17H 210 4N) illetőleg 98, 1-100, 0 % sósavas 
kokaint (C17H 210 4N HCI) tartalmaz, 

Oldékonyság, 0,5 sr vízben, 3 sr R-szeszben, 28 sr kloroformban oldódik, 
Éterben kevéssé oldható; zsíros olajokban gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) savanyú,, 
Olvadáspont,, 192'~197' (gyorsan melegítve!). 
Specifikus forgatóképesség, - 70'„tól - 73'-ig,, 

Azonossági vizsgálat 

a) Benzoil-gyök. 0, 1 ü g készítményt 1 ml tömény R-kénsavval vizfű1<lőn 5 percig 
melegítünk, majd a lehűtött oldatot 5 ml vízzel hígítjuk. A metilbenzo2.t- szagú 
keveré_kből kihűlés után színtelen kristályok válnak ki (benzoesav)„ A kevés 
vízzel mosott és megszárított kristályok olv:ádáspon~ja 122°-124°, 
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b) Kokain 0,01gké„zítményt2 csepp vízben oldunk és az oldathoz 1 ml O,l n kálium; 
permanganát-oldatot elegyítünk. ~bolyaszínű, kristályos csapadék válik ki, 
mely mikroszkóp alatt jól látható, jellemző, szabályos lemezek halmazából 
áll (permangánsavas kokain) 

c) Kloiid. 0,1 g készítményt 1 ml vízben oldunk és aZ oldatot néhány csepp R-salét·· 
romsavval megsavanyítjuk R-ezüstilitrát oldattól fehér, túrós csapadék válik ki„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

~) Oldhatatlan és színezó an;1agok. 0,50 g készítmény 2 ml fi:issen kifürralt és lehíítött 
vízben maradék nélkül tisztán és színtelenül oldódjék. A frissen kifürralt és 
lehűtött vízzel 20 ml-re hígítDtt oldatát használjuk az el, f), g), h), i) és j) 
alatti vizsgálatokhoz 
Ha. az oldatot forgatóképesség meghatározására is kívánjuk használni, a víz
mentes és 0, 1 mg pontossággal n1ért kb 0,50 g készítményt mérőlombikban 
20 ml-re oldjuk 

e) Sa[,assdg Ad) szerinti_ oldat hidiogénkitev~je az I 77. lap 12) szerint meghatá-
1ozva pH = 3,8-nál nem lehet kisebb. 

f) J{ehézfémek (ólom, va5, tink stb.). 4 ml dJ szerinti oldatot az I 96„ lap 2/a szerint 
- mértékoldat nélkül - vizsgálunk. A r~:akcióelegy nem ,.-áltozhat. 

g) Szu{fát. 1 ml d) szerinti oldatot az I. 99 lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk .A reakcióelegy nem változhat 

h) ;\-~itrát. 1 mt d) szerinti oldatot az I 100, lap 11) szerint - nitrát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat 

i) Tdrsalkaloidák. 4 ml d) sztrinti oldatot 76 inl vízzel hígítunk, majd a fülyadékot 
óvatosan 0,50 ml R-ammónia-oldattal elegyítjük. 10 percen belül legfe~jebb 
kis kristályok (kokain) válhatnak ki A kristályok leülepedése után az oldat nem 
lehet zavaros 

j) Cinna1nilkokain 5 ml dJ szerinti oldatot 3 csepp R-kénsavval mcgsavanyítunk 
és 0, l 0 n1l 0

1
1 n káliumpermanganát-oldatot elegyítünk hozzá. Az oldat piros 

színe 30 percen belül ne1n tünhet el teljesen 
k) Idegen szerves at?.YGfok, morfin 0,20 g készítményt, előzetesen tön1ény kénsavval 

kiöblített kéml6csőben, 5 inl tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldut nem lehet 
erősebb színű a Z ·1 színmérték-oldatnál é~ akkor sem változhat, ha egy csepp 
R-vas(III)klorid-oldatot adunk hozzá és az oldatot megmelegítjük 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

1) S;:,árításl Dtszteség O~l ing pontossággal 1nért kb. 0,50 g készítmén)'t az I 104 
lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 1 ~lo 
lehet 

Izzítási niaradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0)50 g készítmén)'t az I 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet 

n) 'Tartalmi nzeghatározás (kokain-bá.~isJ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0:.04 g készít
ményt az I 123 lap 17/a-a szerint vizsgálunk 
1 ml 0,02 n kénsav 6,067 mg (lg ,78297) kokain bázist (C11H 210,N), illetőleg 
6, 796 mg (lg ,83226) sósavas kokaint 1,C1,H210 4N HCl) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
aj) ( cinnamilkokain) és k) (idegen szerves anyagok) szerint vizsgáljuk A ké-
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szítmény négyszer annyi frissen kiforralt és lehűtött vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék · 

fv!egjegyzés Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
menyt használhatunk 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tartjuk 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, ezüst- és higanysókkal, jóddal 
és j odidokkaL · 

Adagolás., Legnagyobb egyszer·i adagja 0,03 g 
Legnagyobb napi adagja 0,06 g 

Szokásos egyszeri adagja 0,01 g 
Szokásos napi adagja 0,03 g 

Nyálkahártya-érzéstelenítéire 2-10 %-os oldatban · 0,002-0,02 % adrenalinnal 
együtt alkalmazva, legnagyobb egy.szeri adagja 0,2 g .. Helyiérzéstelenítiiire 0,25-U,5 %-os 
oldatban adrenalinnal együtt alkalmazva, legnagyobb adagja testsúly-kilogrammonként 
0,004 g .. 

A készítmény a kábítószerekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá esik. 

125. 

+ Codeinum hydrochloricum 

( Codein.. hydrochlor..) 

Sósavas kodein Kodeiniumklorid 

C18H 210,N HC1,2H 20 ms = 371,85 
Morfinból mesterségesen előállított alkaloida sósav'Os sója .. 
Fehér, könnyű, mikrnkristályos por. Szagtalan .. Ize keserű 79,3-80,8% 

vízmentes kodeinbázist (C18H 21Ü 3N), illetőleg 98,6-100,4% sósavas kodeint 
(C18H 210 3N HCl,2H 20) tartalmaz 
_ Oldékonyság. 25 sr vízben, 90 sr R-szeszben, 1100 sr kloroformban oldódik. 

Eterben gyakorlatilag oldhatatlan. 
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Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 49) gyen
gén savanyú. 

Specifikus forgatóképesség. - 106,2°-tól - 108,6°-ig„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Kodein. 0,01 g készítményt 5 ml tömény R-kénsavban oldunk és az oldatot 1 csepp 
R-vas(III)klorid-·oldattal enyhén melegítjük .. Az oldat ibolyáskék-színű lesz, 
E szín néhány csepp R-salétromsavtól vérpirosra változik. 

b) 0,01 g k~szítményt porceláncsészében néhány csepp tömény R-salétromsavra 
hintünk„ A sav sárgára színeződik, 

c) 0,10 g készítményt 5 ml vízben oldunk Az oldat 5 csepp R·nátronlúgtól nem 
zavarosodhat meg. A lúgos elegyet 2 ml kloroformmal összerázzuk, majd az 
elkü1önített klorofor·m-réteget kevés vízmentes R-nátriumszulfáttal fedett kis 
vattapamaton szűrjük .. A klorformos oldatot bepárologta~juk, majd a vissza
maradt kodein-bázist 105°-on kiszárítjuk. Olvadáspon~ja 155°----:-159°„ 

d) Klorid .. 0,01 g készítményt .5 ml, 1--2 csepp R·salétromsavv~l savanyított vízben 
oldunk Néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattól fehér csapadék válik ki, mely 
R-ammónia-oldat feleslegében oldódik. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok 1 g készítmény 50 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélklll, tisztán oldódjék„ Az oldat színe nem lehet erősebb a 
Z 1 színmérték-oldatnáL Ezt az oldatot használjuk az/), g) és h) alatti vizsgá
latokhoz, 

f) Savaná~. Az e) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meg
határozva pH = 4, 7-nél nem lehet kisebb„ 

g) Szulfát, 10 ml e) szerinti oldatot az I ·-· 99 .. lap 9/a szerint ·-· szullat-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nein változhat„ 

h) Fo.1zfát 2 ml e) szerinti oldathoz 2 ml R-magnéziumszulfat-, 2 ml ammónium
.klorid-, majd 1 ml R-ammónia:-oldatot öntünk„ A reakcióelegy nem változhat„ 

i) Morfin 0,10 g készítmény .5 ml 0,1 n káliumhidrogénjodát-oldatban színtelenül 
oldódjék. 

j) Idegen .szerz1eS anyagok„ Tömény kénsavval előzetesen kiöblített kémlőcsőben 0,20 g 
készítményt 5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat az elegyítés után 
legfeljebb halvány rózsaszínlí vagy sárgás lehet.. SZíne 5 perccel később sem 
lehet erősebb a S 9 színmérték-oldatnáL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Szárítási ve.<zteség. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,20 g készítményt az I 104 .. 
lap 3) szerint 105°-on állandó súiyig szárítunk A súlyveszteség legfe\jebb 10,0 % 
lehet.. a-

1) lzzítá•i maradék. O, 1 mg pontossággal mért kb.. 0,50 g készítményt az L 104 .. lap 
4) szerint efüamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

m) Tartalmi meghatározás.. O,I mg pontossággal mért kb„ 0,04 g készítményt az I 123, 
lap 17/a-a) szerint vizsgálunk. 
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1 ml 0,02 n kénsav 5,987 mg (lg , 77 722) vízmentes kodein-bázist (C18H 210 3N) 
illetőleg 7,437 mg (lg ,87140) sósavas kodein! (C18H 210 3N HC1,2H20) jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (oldhatatlan és színező anyagok), i) (morfin) és j) (idegen szerves anyagok) 
szerint vizsgáljuk. 

O, l 0 g készítmény 5 ml vízzel készült oldata 5 csepp R·nátronlúgtól nem 
zavarosodhat meg. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk„ 
Sósavas kodeint tartalmaz a «Tabletta codeíní hydrochlorici g 0,01 et g 0,02» 
Inkompatibilis lúgos anyagokkal, jóddal, csersavvaL 
Mámév„ «Methylmorphinum hydrochloricum», «Codeinum muriaticum» .. 

Adagolás„ Legnagyobb egys'zeri adagja O, 10 g 
Legnagyobb napi adagja 0, 3 0 g 
Szokáms egyszeri adagja 0,02-0,05 g 
Szokásos napi adagja 0,06-0,15 g 

Ha az orvos közelebbi megjelölés nélkül «codein,;-t rendel, «codeinum phosphoricum»o-t 
adunk ki .. 

126. 

+ Codeinum phosphoricum 
(Codein .. phosph) 

Foszforsavas kodein Savanyú kodeiniumfoszfiit 
C18H 210 3N„H3P04, 1 Y:!H 20 ms = 424,33 

Morfinból mesterségesen előállított alkaloida savanyú foszfoisi'vas sója. 
Fehér vagy csaknem fehér, könnyű, mikrokristályos por. Szagtalan. Ize keserű. 
Száraz levegőn kristályvizet veszít. Fény hatására elváltozik„ 67,4--70,8% 
vízmentes kodein-bázist (C18H 210 3N), illetőleg 95;5-100,4 % foszforsavas 
kodeint (C18H 210 3N, H 3P04, 1 Y:iH20) tartalmaz .. 

Oldékony.<ág. 4,5 sr vízben, 0,5 sr forró vízben és 160 sr R-szeszben oldódik„ 
Éterben és kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kémhatás„ Frissen kiforralt és lehűti:itt vízzel készült oldata ( 1 + 49) gyen
gén savanyú„ 

Specijiku< forgatóképesség. - 92,5°„tól - 100,0°·-ig„ 

Azonosság~ yizsgálat 

a) K'odein, 0,01 g készítményt .5 ml tömény R-kénsavban oldunk és az oldatot 1 csepp 
Rcvas(III)klorid-oldattal enyhén melegítjük. Az old.at ibolyáskék színű lesz .. 
E szín néhány csepp R-sa1étromsavtól vérpirosra változik. 

b) 0,01 g készítményt porceláncsészében néhány csepp tömény R-salétromsavra 
hintünk. A sav sárgára sz_íneződik 

c) 0,10 g készítményt 5 ml vízben oldunk Az oldat 5 csepp R-nátronlúgtól nem 
zavarosodhat meg„ A lúgos elegyet 2 ml klo1ofOrmmal összerázzuk és az el:.. 
különített kloroformos réteget kevés vízmentes R-nátriumszulfáttal fedett kis 
vattaparn:aton szűrjük. A kloroformos oldatot bepárologtatjuk, majd a vissza-· 
n1aradt kodein-bázist 105°-on kiszárítjuk Oh:adá~pontja 1.55°-159°, 
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<l) FOii:,jdt 0,05 g készítményt 5 csepp vízben oldunk„ 5 csepp R;-ezüstnit.rát-o1dattó1 
sárga csapadék válik ki, mely mind R-salétromsav, mind,_R-ammónia"".oldat feles„ 
!egében oldódik. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező aJ?.yagok. 1 g készítmény .50 ml fiissen kiforr'a!t és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán oldódjék Az oldat színe nem lehet erősebb 
a Z 1 színmérték-oldatnál.. 
Ezt az oldatot használjuk az j), g) és h) alatti vizsgálatokhoz .. 

f) Sava5ság. Az e) szerinti oldat hidrogénkitev~je az 1 77„ lap 12) szerint meg·· 
határozva pH = 4,4-·nél nem lehet kisebb 

g) Szulfát. ~O ml e) szerinti oldatot az 1„ 99„ lap 9/a szerint - szulf3.t-·mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

h) Klorid .. .5 ml e) szerinti oldatot az I 100 lap !Ola szerint - klorid-mértékoldat 
nélkül - Vizsgálunk. A reakcióelegy nen1 változhat. 

i) Morfin .. O, 10 g készítmény .5 ml O, 1 n káliumhidrogénjodát-oldatban színtelenül 
oldódjék 

j) Idegen szerves an)!agok 0,20 g készítményt - előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
kémlőcsőben ·- 5 ml tömény R-kénsavban oldunk }\z oldat az elegyítés után 
legfeljebb halvány rózsaszínü vagy sárgás lehet Színe 5 perccel később sem 
lehet erősebb a B 5 színrnérték-oldatnál 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Szárítá1í ves::;tesCg. O, 1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt az I. 104 
lap 3) szerint 105°-·on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 1,5 ~·~ 
lehet 

l) ·rartalmi ?neghatárv,zá5. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,04 g készítményt az I 123 
Jap 17;a-a szerint vizsgálunk azzal az ~ltéréssel, hogy ammónia·-oldat helyett 
R-nátroniúggal lúgosítunk 
1 ml 0,02 n kénsav .5,987 mg (lg , 7 7 722) vízmentes kodein-bázist (C18H 210 3N), 
illetőleg 8,488 mg (lg ,92879.I foszforsavas kodeint (C18H 210 3J\T HaP04,1 )~H~O) 
jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és mahoszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (oldhatatlan és színező anyagok), i) (morfin) ésj) (idegen szerves anya
gok) szerint vizsgáljuk 0, 10 g készítmény 5 ml vízzel készült oldata 5 csepp 
R-nátronlúgtól nem zavarosodhat meg 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk 
Inkompatibili1 lúgos anyagokkal, jóddal, csersavvaL 
A1ásnév «Methylmorphinum phosphoricum». 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 0, 1 g 
Legnagyobb napi adagja 0, 3 g 

S;:.okáso1 eg)lzerz adag1a 0,02-0,05 g 
Szokásos napi ada~ja 0,06-0,15 g 

Ha az orvo1 kö;:elebbi megjelölél nélkűl «wdein»-t rendel «codeinum p!wsphoricum»-ot 
adunk ki. 
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127. 

Coffeinu111 
(Coffein.) 
Kofféin 

1,3, 7-Trimetilxantin 

C8H 100 2N 4 ms = 194..19 

A Coffea arabica L -Rubiaceae ·-magjából, illetőleg Camellia .1ineniis (L) 0 Ktze 
- Camelliaceae --(syn. Thea sinen1í1 L, Theaceae) -- leveléből nyert vagy mester
ségesen előállított termék 

Tűalakú, selyemfényű, színtelen, gyakr~n laza csomókká összeáJ\ó kristá
lyok vagy fehér histályos por. Szagtalan. Ize keserű .. Száraz levegőn elmá!!ik. 
A 105°-on szárított készítmény legalább 99°/o koffeint (C8H100 2N 4) tartalmaz .. 

Oldékony.ság. 60 sr víz, 1 sr forró víz, 50 sr R-szesz, 8 sr kloroform, 900 sr 
éter oldja. Nátriumbenzoát és nátriumszalicilát oldatában bőségesen oldódik 
·• Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (0,3 + 20) sem

reges. 
Olvadá1pont .. A 105°-on szárított készítmény 235°-239°-on olvad .. 

AZonossági vizsgálat 

a) 0,01 g koffeint porceláncsészében 5 csepp 3 %-os R-hidrogénpcroxid-oldattal 
és 5 csepp töniény R-sósavval megnedvesítünk és a keveréket vízfürdőn be
szárítjUk. A narancsvörösszínü maradék néhány csepp R-a1nmónia-oldatban 
bíborvörös s;;i;ínnel ol<lódik (rnurexid-reakció) _ 

b) 5 ml vizet 0,05 nil 0,1 n_nátronlúggal, 2 csepp I-fcnolfralein-oldattal elegyítünk 
és 0, 1 g koffeint oldunk fel benne„ .A fürrásig lnelegített fülyadék pirosszínlí 
rnarad (különbség· a teofillintől és a teobromir1tól) 

e) 0, 1 g készítn1ény 1 ml 20 %-os nátronlúgban forraláskor nem oldódik (különbség 
a teofillintől) 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színezó. ai~yagok. 3 g koffein 6 ml fűrró vízben maradék nélkül és 
tisztán oldódjék. _\z oldatot frissen kiforralt vízzel 60 inl-re hígítjuk„ P.~ lehlítött 
csapadE:kos folyadékot összerázva 6 cin átmérőjü, előre megnedvesített papi1os
szűrőn szűrjük Ezt a szlhedéket használjuk az e),/), h), i), l)~ m) és o) alatti 
vizsgálatokhoz 
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e) SavaHág, lúgos.ság. A 10 ml dJ szerinti szüredékhez 0,02 ml 0,01 n nátronlúgot 
és 5 csepp I-brómtimolkék-oldatot elegyítünk Az oldat kékre színeződjék, 
0,04 ml 0,01 n sósavtól azonban sárguljon meg„ 

f) Nehéz fémek (ólom, vm, cinlc <tb.),. 5 ml d) szerinti szűredéket az I 96, lap 2/a 
szerint mértékoldat nélkül vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat„ 

g) Ammónium,, 0,1 g készítményt az L 99, lap 7/b szerint vizsgálunk A lakmusz., 
papiros nem kékülhet meg, 

h) Szulfát,. 5 ml d) sze1inti szűredéket az L 99, lap 9/a szerint ,_ szulfát'mérték
oldat nélkül - vizsgálunk„ .A.. reakcióelegy nem változhat. 

i) Klorid,, 5 ml d) szeiinti szűredéket az L 100,, fap 10/a szerint - klorid-mérték
oldat nélkül - \·izsgálunk,. A reakcióelegy nem változhat 

j) Teobromin, teofillin; s6s:erű anyagok, 0, 15 g porrádörzsölt koffein 1 ml R-kloroform
ban maradék néllül, tisztán oldódjék. 

k) Húgysav„ 0,05 g készítményt kis kémlöcsőben óvatosan megolvas~tunk. Az olva
dék kristálytiszta legyen„ 

1) ,Növényi kivonat-anyagok„ 10 ml dJ szerinti szűredék I ml R··ammónia-oldattól nem 
színeződhet„ 

m) Alkaloidák,, 5 ml d) szerinti szűredék 1 csepp 0, 1 n jódoldattal elegyítve tiszta 
maradjon. 

· n) Alkaloidák.. 0,2 g koffein 2 ml tömény R-salétromsavban színtelenül oldódjék 
o) Oxidálható an;•agok., 10 ml d) szerinti szűredékeJ 1 ml R-nátronlúggal és 0,20 ml 

0, 1 n káliumpermanganát-oldattal elegyítünk. A folyadék színe 5 percen belül 
nc:m változhat zöldre. 

p) Idegen ,szerve.s atp,agok„ 0,2 g készítményt előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
kémlőcsőben .5 ml töménv R-kénsaVban oldunk„ Az oldat nem lehet erősebb 
színű, mint a P 1 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

q} Szárítási veszteség 0, 1 mg pontossággal mért kb., 0,2 g koffeint az L 104. lap 3) 
szerint 105°-on 30 percig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 9 % lehet,, 

r) Ii:.zítási maradék, 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g koffeint az L 104,, lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén klizzított mara6ék legfeljebb O, 1 % lehet. 

s) Tartalmi meghatározáJ (nitrogén)„ Előzetesen 10.5°-on szárított, 0,1 mg pontos·· 
sággal mért kb, 0,05 g koffeint az L 119, lap 14/b szerint vizsgálunk 
1 ml 0,1 n sósav 4,855 mg (lg ,68617) koffeint (C8H100,N

4
) jelez, 

Tájékoztató gyor'Svizsgálat 

Az azonos olvadáspontú és makrnszkóposan megfelelőIJek ítélt készítményt 
a e) (teobromin, teofillin) szerint vizsgá\juk, 

Megjegyzés,, Injekció készítéséhez csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készít·· 
mény használható, 

E!tartd5, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk, 
Inkompatibifü csersavval, csersav ta1talmú anyagokkal, ezüstsókkal, jóddal 

(csapadék), 
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Koffeint tartalmaz az «Azophenum coffeinum citricum», «Ceffeinum citricum», 
«Coffeinum natrium benzoicum»,, «{_Jojfein'!n; nahium ~al'.0',lzcum», «lnjectzo coffeini 
natrii benzoici 20 %» és az «lnyectzo coffeznz natrzz salzrylzcz 20 %» 

Adagold!. Szokdso.s egyszeri adagja 0,05-0,3 g 

Szokáro.s napi adagja 0,15-0,6 g 

128. 

Collodium 
(Collod.) 

Kollodium 

Nitrncellulóz [zömében cellulóztetranitrát ·- C12H160 6(N03) 4 -:] éter és 
legtöményebb szesz elegyével készült oldata„ Csaknem színtelen, vagy kissé 
sárgás színű, átlátszó vagy kissé opalizáló, éterszagú, szirnpsűrű folyadék 
Vékony rétegben a levegőn gymsan szárad és jól tapadó, összefügg?, színtel~n, 
átlátszó, kiszáradás után törékeny hártyát képez. 3, T-4,3 % rutrocellulozt 
tartalmaz. 

~inőségi kvalitativ vizsgálat 

a) Oldhatatlan és színező anyagok., Az átlátszó és üledékrnentes késZítmény legfeljebb 
kissé opaliZálhat„ Szílle nem lehet erősebb a z .. 6 színmérték-oldatnál. 

b) Savassdg., 2 ml készítményt 10 ml vízzel összerázunk A csapadékos folyadékba 
mártott kék lakmuszpapiros színe ne~ változhat 

Minőségi ;kvantitatív vizsgálat 

e) Szárazanyagtartalom (nitrocellulózJ. mg pontossággal n1ért kb 5 g készítményt 
az L. 105 lap 5/a szerint vizsgálunk, A maradékot 100°-on 1 órán át szárítjuk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a) (oldhatatlan és 
színező anyagok) és b) (savasság) szerint vizsgáljuk 

EltartáJ, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tar\juk. 
Kollodiumból ké<;:ül a «Collodium flexile», 
Mdsnév„ «Collodium duplex»,, 
Megjegyzé< Az előírti;iál magasabb szárazanyagtartalmú kollodiumot 8 sr 

éter és 2' sr legtöményebb szesz elegyével úgy hígítjuk, hogy az 4 %-os legyen„ 

Tűzveszél,.vn ,1 
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• 129. 
.;. Coraethamidum 

( Coraethamid.) 
Koretamid 

Piridin-3-kar bonsav-dietilamid 

r/)cu N(C2Hsl2 

~/ 
N 

ms = 178,23 

Tiszta, színtelen vagy alig sárgás színű olajszerű folyadék 23° körül kristá
l)los, t?m~?gé der;ned Csaknem sza&talan Íze jellegzetes, enyhén keserű, 
kisse egeto. Legalabb 97,6% koretam1dot (C10H140N 2) tartalmaz 

Oldékonyság.. Vízzel, R-szesszel, éterrel, kloroformmal minden arányban 
elegyedik. Acetonban bőségesen oldódik 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) sem-
leges .. 

Krislái:yosodáspont .. 20°- 24° (L 152 .. lap). 
Forráspont .. 298°-305°. 
Sűrűség. 1,061-1,065 
Törésmutató 1,525-1,526. 

Azonossági vizsgálat 

·a) Koretarnirl„ 0,05 g (1 csepp) kész·ítmény 1 g vízmentes nátriumkarbonittal óvato
san hevítve piridin szagot áraszt. 

b) 0,.5 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Az oldat feléhez 4--5 ml R-NeSsler·-· 
\Vinkler-oldatot cseppentünk Bőséges csapadék válik ki. Az oldat másik fele 
néhány csepp R-lviayer-oldattól nem változik 

e) Afikotin1au. 0,3 g készítn1ényt 5 ml 20 %-os nátronlüggal - az elpárolgó vizet 
időnként pótolva -- vízfürdőn 30 pe1cig melegítünL A lehűtött oldatot két 
ízben 20-20 ml klo1ofo1m-izop1opilalkohol-kcverékkel (3 tf kloroform+ l tf 
izopropilalkohol) kirázzuk. Ezt a kloroforfil-izop1opiialkoholos oldatot nen1 
hasznáUuk. i\ lúgos vízes oldatot, 1 csepp 1-metilnarancs-oldatot használva 
jelzőül, R-kénsavval gondosan semlegesítjük„ 1\ semleges oldatot két ízben 
20-20 ml klorofOrn1-izopropilalkohol keverékkel kirázzuk A kevés vízmentes 
R-nátriumsZulfattal fedett kis vattapamaton rnegsZűrt és egyesített klorofOrm
izopropllalkohol-részleteket szárazra párologta~juk, majd a nikotinSavból álló 
maradékot .S n1l R-·szeszből átkristályosítjuk. A 100°-on kiszárított kristályok 
olvad'áspon~ja 235°-240° 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan és s.zínezó anJ1ar;ok„ 6 g készítn1ény 60 ml vízben ma1adék nélkül, tisztán 
•és színtelenü~. oldódjék. Az oldat nem lehet piridin-, legfe~jebb. gyengén dietil

amin-szagú. Ezt az oldatot használjuk az e), f), g), h), i) és k) alatti vizsgá
latokhoz. 
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e) Savasság, lúgossig (rzabad nikotinsaL:, szabad dietilamin). 10 ml d) szerinti oldat 
2-3 csepp I-rr1etilvörös-oldattól sárgára színeződjék E színnek O, 1 ml 0, l n 
sósavtól pirosra kell \'áltoznia 

f) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb .. ) 10 ml d) szeiinti oldatot az L 96 lap 
2/a szerint, vizsgálunk !~ változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y 

Pb, ill.. Fe vaf!v Zn. 
g) Szulfát. 5 ml d) '~~eri.nti oldatot az I. 99 lap 9/a sze1ini -- szu]fiit-mérté~olrl.at 

nélkül - vi~sP."álunk A reakcióelegy nem változhat. > 
h) Klorid 10 ml d)

0

szerinti oldatot az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 2.5 y Cl . 

i) Aritrát„ 5 m1 d) sze1jnti oldatot az I 100. lap 11) szerint nitrát-mértékoldat 
nélkül - vizsi:rálunk .. A reakcióelegy nem változhat. 

j) f1íz„ 0,2 g készít~ény 1 ml széndiszulfidban tisztán oldódjék„ 
k) Idegen 5z'"erve5 an]agok (nitropiridilpirazol) 10 ml d) szerinti oldat és .3 ml R-s~sa\' 

ele9'vét - az elpárolgó vizet időnként pótoh·a - vízfürdőn 1 óráig mclegí~Jük 
A f~hűtött és 5 ml R-nátronlúggal elegyített oldat színe nem lehet erősebb 
a P 1 színmérték-oldatnál 

1) Redukáló anyagok„ 1 g készítmé~yt 4 ml vízben oldunk és az oldatot 1 csepp O, 1 n 
káliumpermanganát-oldattal elegyí~jük. Az oldat 2 percen belül nem szín
telenedhet el 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

m) Izzítási maradék O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítn1ényt az I„ 10.4. lap 
4) szerint óvatosan elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfe\1ebb 
0, 1 % lehet 

n) Tartalmi meghaüirozds.. 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,10 g készítményt az I„ 117. 
lap 14) szerinti készülék (15. ábra) 100 ml-es lombikjában visszafolyó-hűtővel, 
3 ml 50 %-os kénsavval, 2 óráig élénken forralunk. A forrás-elmaradás meg
gátlására kevés durva horzsakőport hintünk a lombikba. A hűtő eltávolítás.a 
után összeállítjuk a desztilláló készüléket és a továbbiakban az I„ 119„ lap 14/b 
szeiint járunk el 
1 ml O,l n sósav 17,82 mg (1g ,25098) koretamiclot (C1uH140N 2) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (savasság, lúgosság) és j) (víz) szerint vizsgáljuk. 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít-
mény használható. -

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekiényben ta1tjuk. 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal.. 
Másnév. «Coramin" (V. N .. ), «Corediob (V N ), e<Cormotyb (V N.), Nikotin

savdietilamid. 
Adagolás „ Legnagyobb egyszei:·i adagja ~e~u~.'..l 

i, ven.) 
0,5 g 

Legnagyobb napi adagja r.e~e~~i 
s„ cut„ 

g 
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Szokásos Bf{}'SZeri adagja 

Szokásos napi adagja 

130. 

Cupruni sulfuricum 
( Cupr.. suif) 

Réz(II}szulfát 

per osl 
s, cut„ 
L ven„ 

per osl 
~· cut,. 
L ven. 

0,25 g 

0,75 g 

CuS0 4,5H 2Q ms = 249,69 

Kékszínű kristályok vagy kékszinű kristályos por. Szaga nincs. Íze össze
húzó, fémes Száraz, meleg levegőn mállik.. 98,5-101,0 % CuS04,5H20-t 
tartalmaz .. 

Oldékonyság. 3 sr víz, 0, 6 sr forró víz, 3, 3 sr glicerin, 7, 5 sr metilalkohol 
oldja .. R-szeszben alig oldódik.. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 9) gyengén 
savanyú„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Réz 0,05 g sót 3 ml vízben oldunk s az oldathoz R-ammónia-oldatot csepegtetünk. 
A kezdetben leváló kékszínű csapadék a kémlőszer· feleslegében sötétkék színnel 
oldódik, 

1?) Szulfát .. Az a) szerinti oldatot R-sósavval megsavanyítjuk s a reakcióelegyet 
1 ml R-báriumklorid-oldattal összerázzuk.. Fehér csapadék keletkezik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan anyagok. 2 g;,só 40 ml vízben maradék nélkül oldódjék. Az oldat leg
feljebb alig észrevehetően opalizálhat. Az oldatot megszűrjűk és a kristálytiszta 
szűredéket a d), e), h) és i) alatti vizsgálatokhoz használjuk. 

d) Savas.ság. 10 ml e) szerinti oldat 5 csepp I-brómkrezolzöld-oldattól kékeszöldre 
színeződjék, de 0,2 ml O, 1 n nátronlúg hozzáadására színét kékre változtassa. 

e) Ólom, cink.. 5 ml e) szer inti oldathoz fölöslegben R-animónia-oldatot és annyi 
frissen készült .5 %-os káliumcianid-oldatot elegyítünk, hogy a sötétkékszínű 
oldat elszíntelenedjék. A reakcióelegyhez 1 ml R-kénhidrogénes vizet (vagy 5 
csepp R-nátriumszulfid-oldatot) öntünk A folyadék nem lehet opálos (Zn) 
és színe sem lehet erősebb, mint a B .5 színmérték-oldat (Pb). 

f) Vas .. 0,5 mlj) szerinti szűredéket vízzel 10 ml-re hígítunk s a kénhidrogént belőle 
forralással e.lűzzü.k. A lehűtött éS:' a szükség esetén kis papirosszűrőn megszűrt 
oldatot a továbbiakban az L 97 .. lap 4/a szerint vizsgáljuk. A változás meg
engedett mértéke grammonként 1 mg Fe, 

g) Nitrát és ammónium. 5. ml j) szerinti kiforralt szűredéket az L 100 .. lap 12) szerint 
- ammónia-mértékoldat nélkül - vizsgálunk,. A rézszulfat sem ammóniát, 
sem nitrátot nem tartalmazhat 

h) Szulfit és redukdló anyagok 5 ml e) szerinti oldatot 5 ml vízzel, 1 ml R-kénsavval 
és 0,03 ml O, 1 n káliumpermanganát-oldattal elegyítünk. Az oldat 5 perc múlva 
is kékesibolya~· színű legyen. 
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i) Klorid 10 ml e) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint - klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A só kloridot nem tartalmazhat 

Minőségi kvantitativ viz·sgálat 
í) Alkáli:fém- és alkáliföld:fém-sók. cg pontossággal mért 1 g sót 50 ml vízben oldunk, 

az oldatot 2 ml R-sósavval megsavailyítjuk és a forrásig ·melegített fülyadékot 
kénhidrogén gázzal telítjük .. A csapadékos folyadék szűredékét használjuk az 
f) és g) szerinti vizsgálaihoz is„ . . , , .. , 
25,0 ml szűredé.ket az 1„ 104„ lap 4) szerint Vlzsgalunk. Az enyhen kuzzitott 
maradék legfeljebb a készítmény 0,3 %-a lehet. 

k) Tartalmi meghatdrozás [dz (II)J.. A rézszulfat jó átlagmintájának 0, 1 mg pontos
sággal mért kb.. 0,25 g-os részletét mérőlombikban 100 ml-re oldjuk. Az oldat 
10,00 ml-es részletét az I 304 lap b) szerint vízsgáljuk .. 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 2,497 mg (lg ,39739) CuS04,5H20-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
A makroszkóposan megfelelőnek ítélt réz(II)szulfát 0,2 g-os részletét l? :nl 

-v1zben oldjuk. A szükség esetén megszűrt oldatot feleslegben R-·ammoma
oldattal elegyítjük. A sötétkék színű oldat kristálytiszta legyen .. 

Eltartás .. .Jólzáró üvegben tartjuk 
Inkompatibilis foszfátokkal, kar bonátokkal, általában gyenge savak sóival, 

lúgos kémhatású anyagokkal 
Másnév. Rézgálic. Kékkő .. 

Adagolás„ Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 
Hánytató adagia 

131. 

0,01 g 
0,03 g 
0,5 g 

rl' © Diacetylmorphinum hydrochloricuni 
( Díacetylmorph .. hydrochlor.) 

Sósavas diacetilmorf in Diacetilmorfiniumklorid 

C21H 230 5N HC1,H 20 ms = 423,88 
Morfinból mesterségesen előállított alkaloida sósavas sója. Fehér, kristályos 

por .. Szagtalan„ Íze keserű„ 86,8---87,5 % diacetilmorfin-bázist (C21H 230 5N), 
ill.. 99,5--100,4 % sósavas diacetilmorfint (C 21H 230,N .HC1,H 20) tartalmaz .. 
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Oldékony.ság.. 2 sr vízben, 11 sr R-szeszben oldódik Éterben gyakorlatilag 
oldhatatlan, 

KémhatáL Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 49) gyen
gén savanyá. 

Olvadáspont. A 105°-ün szárított készítmény 219°-233°-on olvad, 

Azonossági vizsgálat 

a) Morfin. Szemernyi (! mg) készítmény 1-2 csepp formaldehides tömény kénsav
val (! csepp formaldehid és 1 ml tömény R'kénsav elegye) lecseppentve sötét
ibolyár a színeződik. (Mar q uis-reakció) , 

b) Acetil-csaport. 0,05 g készítményt 1 ml R-szeszben oldunk és 1 ml tömény R-kén·· 
savval melegítünk„ Etilacetát sZag érezhető„ 

e) Klorid,. 0,01 g készítményt 5 ml 1-2 csepp R--salétrofilsavval savanyított vízben 
oldunk„ l ml R-ezüstnitrát- oldattól fehér csapadék válik ki, melyR-ammónia
oldat foleslegében oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező a~yagok .. 1 g készítmény 50 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül tisztán oldódjék. Az oldat színe llem lehet erősebb a 
Z 3 színmérték-oldatnál. 
Ezt az oldatot használjuk az e), f) és g) alatti viszgálatokhoz. 

e) Savasság. A d) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77 lap 12) szerint meg-· 
határozva pH = 4,5-nél nem lehet kisebb. 

f) Szulfát .. 10 ml d) szerinti oldatot az L 99, lap 9/a szerint, szulfat-mértékoldat 
nélkül vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat. 

g) ldl'.gen alkaloidák 2 ml d) szerinti oldatot e'lkés~ítése _után azonnal 2 ml vízzel és 
3 csepp R-ammónia-oldattal elegyítünk, Az Óldat nem zavarosodhat meg azon-· 
nal. Heves rázogatás után kristályos csapadék válik le belőle. A csapadék le
ülepedése után az oldat kristálytiszta maradjon, 

h) Morfin. 0, 10 g készítmény 5 ml 0, 1 n káliumhidrogénjodát-oldatban színtelenül 
oldódjék 

i) Idegen .szerve.s anyagok Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,10 g készít
ményt .5 m] tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat közvetlenül az elkészítés 
után legf6ljebb halvány rózsaszínű lehet és színe .5 perc mulva sem lehet erősebb 
a S 3 színmérték-oldatnál 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Szárítá5i ve.sz,;teség. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt az I. 104. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A sűlyveszteség legfeljebb 4,5 o/r> 
lehet. 

k) Izdtári maradék .. O;I mg pontossággal mért kb 0,50 g készítményt az L 104. lap 
4) szerint elhamv~sztunk, Az enyhén kiiz_zított maradék legfeljebb O, 1 % lehet.. 

1) Tartalmi meghatározás. O, 1 mg pontossággal mért kb 0,04 g készítményt az L 123. 
lap 17/a-a) szerint vizsgálunk, 
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1 ml 0, 02 n kénsav 
(C 21H 230 5N) illetőleg 
(C21H„05N. HCJ,H20) 

7,388 
8,478 

jeíez„ 

(lg ,86853_) vízmentes diacetilmorfin-bázist 
mg (lg ,9282 7) sósavas diacetilmorfint 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
ad) (oldhatatlan és színező anyagok), h) (morfin) és i) (idegen szerves anyagok) 
szerint vizsgáljuk , 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tartjuk. 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, jóddal. 
Másnév, «Heroinum» (Sz,. VIII.} 

Adagolás., Legnagyobb egyszei:·i adagja 0,005 g 
Legnagyobb napi adagja 0,01.5 g 
Szokásos egyrzeri adagja 0,003·-0,005 g 
Szokásos napi adagja 0,01 g 

A készítmény a kdbitószerekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá esik 

132. 

+ Dicuxnaroluxn 
· ( Dicumarol) 

Dikumarol 
3, 3 '-Metilén-hisz-( 4-oxikumarin) 

OH OH . C cH2 CX) 
CX

'~c/ "-e~" . ~ 
'I I' 1 

,,-C=D O=C'-.,,.. _# 
0/ 0 

C
19

H
12

0
6 

ms = 336,29 

Fe~ér vagy sárgásfehér kristályos por .. Szaga gyenge, kellemes. Íze enyhén 
keseru., 

Oldékonyság,, Vízben kevéssé oldódik Alkálilúgok bőségesen oldják 
KémhatáL Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 

savanyú„ 
Olvadáspont 285°--293°. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,1 g készítményt 0,1 g szilárd R-káliumhidroxiddal nikkeltége!yben megömlesz
tünk, majd lehűlés után az olvadékot .5 ml vízz"el kilúgozzuk„ A kis papiros
szűrőn megszűrt oldatból, 3 ml R-sósavval v-3.ló savanyítás'. után, fehér kristályos 
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csapadék válik ki (szaíicilsav). A kevés vízzel leöblített csapadékot_ 5 ml vízzel 
és 2 csepp R-vas(III)klorid-oldattai összerázzuk. A reakciókeverék ibolya
színű lesz„ 

b) 0,2 g készítményt 2 ml R-ecetsavanhidriddel és 0,5 g vízme~tes R-nátrium
acetáttal acetiláló lombikban 1 óráig forralunk, majd az elegyet 20 ml hideg 
vizbe ön~jük„ ,A. kiválptt kristályokat 30 perc mulva leszűrjük és R-kloroform
ból átkristályosí~juk„ A 100°-on szárított kristályok olvadáspon~ja 256~-262° 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhat.atlan é.s sZínezó' anyo1gok, 0, 1 g készítmény 2 n1l R-nátronlúgban és 4 ml víz
ben maradék nélkül, legfeljebb gyengén opalizálva oldódjék Az oldat nem lehet 
erősebb színű a B 1 színmérték-oldatnál. 

d) Savasság 1, 5 g készítményt 30 ml vízzel 1 percig rázogatunk, majd a folyadé!cot 
p~pirosszűrőn szű1jük, ~zt az oldatot használjuk az e), f), g) és h) alatti vizs
galatokhoz, 
A szűredék 1-2 csepp I-metilvörös-oldattal és 0, 1 ml O, 1 n nátronlúggal ele
gyítve sárgára színeződjék„ 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.), 10 ml d) EZerinti oldatot az I. 96 lap 2/a szer.int 
VJ.zsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, ill Fe 
vagy Zn„ 

f) Szulfát.. 2 ml d) szerinti oldatot az I. 99, lap 9/a szerint -szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat„ 

g) Klorid. 4 ml d) szerinti oldatot az l. 100. lap 1 O/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 12.5 ·y Cl. 

h) 4-0úkumarin, szalicilsav, 4 ml d) szerinti oldat 2 csepp I-vas(III)klorid-oldattól 
nem színeződhet pirosra vagy ibolyára, legfeljebb halványsárgára. 

i) Idegen szerves anJ'agok„ Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g készítményt 
5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat színe nem lehet erősebb a B 4 szíri.
mérték·-oldatnáJ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Szárítási ve5ztr.5ég„ 0,1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készítmériyt az I„ 104, lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítllnk A súlyveszteség legfeljebb 0,5 o/o 
lehet. 

k) h:zítási maradék 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,2 g készítményt .az L 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeUebb O, 1 % 
lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos olvadás
pontú készítményt a h) (oxikumarin, szalicilsav) szerint vizsgáljuk„ 

E_ltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tartjuk, 

Mámév,, «Dicumarin»„ «Antitrombosin» (V,N,,) 
Adagolá5. Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Legnagyobb heti adagja 

S;;olcáso.s eg)!<;;erí adagja 
Szokásos napi adagja 

Ciak állandó orvosi felügyelet mellett használható,! 
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0,15 g 
0,3 g 

1,2 g 

0,05-~0,15 g 
0,1 -,0,3 g 

133. 
c~tfc Dihydrocodeinonum bitartaricum 

( Díhydrocod. bitart.) 
Savanyú borkősavas dihidrokodeinon 
Savanyú dihidrokodinoniumetartarát 

ms = 494,48 

Morfinból mesterségesen előállíto~t alkaloi?a savanyú b~rkős;;vas sója,: 
Fehér kristályos por Szagtalan,, Ize keseru 58, 7-60, 7 /'o d1h1drokodemon

bázist (C
18

H 210 3N), illetőleg 96,9-1.00,3 % savanyú borkősavas dihidrokodei-
nont (C18H 210 3N,, C4H 60„2Y,,H 20) tartalmaz " 

Oldékonyság, 11 sr vízben, 200 sr R-szeszben oldódik, Eterben, kloroformban 
gyakorlatilag oldhatatlan. . · , 

Kémhatás, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készillt oldata ( 1 + 49) savanyu„ 
Specifikus forgatóképe55ég,, - 78,8°-tól - 83,8°-ig, 

Azonossági vizsgálat 

a) Dihidrokodeinon. 0,10 g készítményt 2 ml vízben oldunk és 5 csepp R-ammónia
oldattal elegyítünk. Dih1drokodeinonból álló fehér csapadék válik le, meiy 
- a kémcső falát belül üvegbottal dörzsölve -- kristályossá v:álik. A vízzel mosott 
és tömény kénsav felett szárított csf!padék olvadáspontja 197°-200°„ 

b) Borkfisav,. 0,0.5 g készítményt és 0,1 g nátriumacetátot 2 ml vízben oldunk, majd 
az oldatot 1 ml ,izben oldott 0,10 g káliumkloriddal elegyítjük. A kémlőcső 
falát belül üvegbottal 9.örzsölgetve, fehér, kristályos csápadék válik le. 

Minőségi kvalitaÍiv vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színezó ar1:.vagok. 1 g készítmény .50 ml vízben maradék nélküi, tisztán 
oldódjék. Az _oldat színe nem lehet erősebb a Z 1 színmérték-oldatná~„ (Ha a 
forgatóképességet is meghatározni kívánjuk, a 0, 1 mg pontossággal mért készít
ményt vízzel mérőlombikban 50,00 n1l-re oldjuk„) 
Ezt az oldatot használjuk a d), e), f) és g) alátti vizsgálatokhoz,, 

d) Savas,ság„ A e) szerinti oldat hidrogénkitevője az 1„ 77, lap 12) szei:int meg
határozva pH = 3,4-Iiél nem lehet kisebb 
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e) Nehézfémek (ólom, va1, link stb.). 10 ml e) szerinti oldatot az I 96, lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 50 'Y Pb, ill. Fe 
vagyZn 1 

f) Szulfát. 1 ml e) szerinti oldatot az I 99,. lap 9/a szerint ·- szUlfat-mértékoldat 
nélkül ·- vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat. 

g) Klorid„ 1„2 nil e) sz-erinti oldatot az l 100. lap 10/a szerint vizsgálunk„ A-változás 
m~:gengedett mértéke -grammonként 1 mg CL 

h) Morfin, dihidiomorfin, 0,10 g készítmény 5 ml 0,1 n káliumhidrogénjodát-oldatban 
színtelenül oldódjék. 

i) Idegen szerves anyagok (morfin stb).. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben elő
zetesen 105°-on kiszárított 0,20 g készítményt 5 m-1 tömény R-kénsavban oldunk. 
Az oldat színe nem lehet érősebb a B 6 színmérték··oldatnál és színe nem változ
hat zöldre vagy kékre, ha a 1eakcióelegyet 1 csepp R-vas(III)klorid-oldattal 
óvatosan felmelegítjük. , 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárítási veszte.ség,, 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104, lap 
3) szerint 10.5°-on állandó súlylg szárítunk, A súlyveszteség legfeUebb 12 % 
lehet. 

k) Izzítási maradék 0, l mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az L 104, lap 
4) szerint elhamvasztunk .. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % 'lehet, 

1) Tartalmi meghatározás. 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,05 g készítményt az I„ 123. 
lap l 7/a-a) szerint vizsgálunk, R-ammónia-oldat helyett R-nátronlúggal Iúgo
sítunk. 
I ml 0,02 n kénsav 9,890 mg (lg, 99518) savanyú borkősavas dihidrokodeinont 
(C18H 210 3N,C4H 6 0,,2 :Y,H 20) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (színező anyagok), h) (morfin) .és i) (idegen szerves anyagok) szerint 
vizsgáljuk„ 

Eltartá<.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tartjuk, 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal. 
Mámév. «Dicodid11 (V.. N) .. 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnag_yobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,03 g 
0,1 g 
0,01 g 
0,03 g 

A kés::,itmény a kábitósz;erekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá esik 
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134. 

+ Ditnercaprolum. 
( Dimercapr.) 

Dimerkaprol 
2,3-Dimerkaptopropanol 

CH,OH 
1 

CHSH 
1 
CH2SH 

ms = 124,23 

Színtelen vagy csaknem színtelen folyadék Erős, kellemetlen szaga a mer -
kaptánra emlékeztet. Legalább 99 % dimerkapr'?lt (C3H,OS 2) ta~talmaz; 

Oldékonyság, 13 sr víz oldja,, R-szesszel, metilalkohollal, benz1lbenzoattal 
elegyedik. 

Sűrűség, 1,237-1,239, 
Forráspont.. A készítmény 15 mm nyomáson kh 122°·-on, 10 mm nyomáson 

kb. 126°-on forr,, 

Minőségi kvantltativ vizsgálat 

Tartalmi meghatározás. o, 1 mg pontossággal mért kb, 2,5 g ( = kb., 2 ml) készítményt 
mérőlombikban R·metilalkoholban 100 ml-re oldunk Az oldat 1 o,oo ml-es 
részl;tét 0,1 n jód-oldattal maradandó halványsárga sz~nig titráljuk, 10 ml 
metilalkohol jódfogyasztását «üres kísérletben» azonos modon meghatarozzuk, 
melyet azután számításba veszünk, 
J ml 0,1 n jód-oldat 6,211 mg (lg ,79318) dimerkaproít (C3H 8ÜS 2) jelez. 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegber;, fénytől védve, 
hőmérsékleten) zárt szekrényben ta1~1uk, 

hűvös helyen ( 5° alatti 

Másnév,. «Dicaptoh (V. N) 

Adagolás. Legnagyobb egysze:ri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokáso' egy.szeri adagja 
Szokásos napi adagja 

r .. glut 0,3 g 
1 glut 1 g 

L glut 
L glut 

0,1-0,2 g 
0,2-0,6 g 
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135. 
+ Diphentoinnatrium 

( Díphentoinnatr.) 
Difentoinnátrium 

5 ,5-Difenil-hidantoinná tr ium 

O=C ·NH 

( ' 1, 1 
CsHs)2C'-., ?°CONo 

N 
C1sH110 2N2Na ms = 274,25 

Fehér, szagtalan, sajátos lúgos ízű por. Levegőn nedvességet szí; széndioxid 
hatására bomlik. A 100°-on sz.árított készítmény 98 0-101 O Yc difentoin·' 
nátriumot (C15H110 2N 2Na) tartalmaz„ ' ' 

0 

Oldékonyság.. Vízben bőségesen oldódik. R-szesz oldja .. Éterben és kloroform
ban. csaknem oldhatatbn Vizes oldata bomlás folytán többnyire zavaros. 

, Kérr;hatás Frisse?- kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata ( l + 19) gyen
gen lugos, vagy lugos .. 

Olvadáspont .. o, 5 g készítményt 10 ml vízben oldunk és 5 ml R-sósavat elegyí
tünk hozzá .. A csapadékossá vált folyadékot 1 percig rázogatjuk, A képződött 
fehér csapadékot papirosszűrőre gyűjtjük, hideg vízzel mossuk és 6 árán át 
100°-on, szá;í~juk A kris~ályok ol:'adá_spontja 288°-~94°. Az olvadáspont 
meghatarozasat a tartalnu meghatarozassal kapcsolhatjuk össze .. 

Azonossági vizsgálat 

a) N'_átrium. A só porrá dörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját előzetesen ki
rzzított platina dróton nem világító lángba tartva elhamvasztjt.Ik A maradék 
a lángot tartósan élénk sárgára festi 

b) 0,05 g készítményt porceláncsészében 0,1 g szilárd R-nátriumhidroxiddal és 
l csepp vízzel eldörzsölünk. Az óvatosan hevített keverékből ammónia f~jlődik, 
mely a föléje tartott megnedvesített piros lakmuszpapirost megkékíti„ 

e) 0,01 g készítményt 10 .ml vízben oldunk és aZ oldathoz 5 cs.ePp R-ezüstnitrát
oldatot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik, mely 4-5 csepp R-ammónia·· 
oldat hozzáadására feloldódik, de rázogatás közben néhány perc mulva újból 
kiválik · 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan is s;;;ínez8 anyagok.. 1 g készítmóny 20 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben oldódjék .. A zavaros oldathoz addig csepegtetünk 0,1 _n nátronlúgot~ 
míg az feltisztul. E célra legfeljebb 5,0 ml 0,1 n nátronlúg fogyhat. A vízzel 
2.5 ml-re kiegészített oldat nem lehet erősebb szín_ű mint a P 2 színmérték-oldat. 
Ezt az oldatot használjuk az e) ésf) alatti vizsgálatokhoz is. 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink itb.) .. 5 ml d) szerinti oldathoz 9 ml vizet és 1 ml R· 
kénhidrogénes vizet ( 1-2 csepp R-nátriurnszulfid-oldatot) elegyítünk: A reakció
elegy nem változhat. A készítmény nehéz fémet nem tartalmazhat. 

f) Szu?fát„ 12,5 ml d) ·szerinti oldathoz 2 ml R-sósavat öntünk és a csapadékossá 
vált f01yadékot 1 percig rázzuk, majd előre megnedvesített 6 cm átmérőjű 
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papir"Osszűrőn megszűrjük. A kristály~iszta szüredéket az I. 99 lap 9ia szerint 
·- külön savanyítás nélkül - vizsgáljuk„ _A. változás megengedett mértéke 
grammonként 100 y SO 4 . 

g) Klorid. 0,25 g készítményt 10 mJ vízben oldunk és az oldatot 2 ml R-:salétrom
savval megsavanyítjuk A csapadékos~á vált fOlyadékot 1 percig rázzuk, majd 
előre megnedvCsített papirosszűrőn megszűrjük. A szüredéket az I. 100 lap 
10/a szerint ·-- külön -savanyítás nélkül - vizsgáljuk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 100 'Y Cl. 

h) Idegen .szerves anyagok„ 100°-~n előzetesen kiszárított 0,2 g készítményt elt5zetesen 
tömény kén.sayval kiöblített kémlőcsőben .5 ml tömény R-kénsavban oldunk. 
Az oldat nem lehet e1ősebb színű1 mint az S 1 színmérték-oldat. 

i) 

j) 

-Minőségi kvantitativ vizsgálat 

Szárítási ve.szteség 0, 1 .mg pontossággal mért kb. 0,3 .g készítményt az I 104 lap 
3) szerint 4 órán át 100°-on szárítunk, A ~úlyveszteség legfe-~jebb 2,5 % leher. 

Tartalmi tneghatározáS (difenilhidantoin). A 100°-on szárított só 0,1 mg pontossággal 
mért kb„ 0,12 g-ját rázótölcsérben néhány csepp R-nátronlúggal meglúgosított 
10 ml· vízben oldjuk Az oldathoz 25 ml R-étert, majd 1 m] R-kfnsavat öntünk 
és a keveréket 1 perCig erősen rázzuk. Az éteres rész elkülönítése után a vizes. 
réteget még két ízben 2.5-2.5 ml R-éterrel kirázzuk. Az egyesített éteres rész
leteket 2 ízben .5-.5 ml vízzel visszarázzuk. Ezután az éteres részt kevés víz
mentes R-nátriumszulfáttal fedett kis vattapan1aton olyan 1.50 ml-es Erlenmeyer-· 
lombikba szű1jük, ·melynek súlyát kevés- hor zsakőporr al együtt előzetesen 0, 1 mg 
pontossággal megállapítottuk. Az étert vízfürdőn. le desztil1áljuk és a n1a.radékot 
f difcnilhidantoin) 100°-on állandó súlyig szárítjuk. 
1 mg difenilllidantoin 1,087 mg (lg ,03630) difentoinnátriumot IC„H110 2N 2Na) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d) (oldhatatlan és színező anyagok) és e) (nehéz fémek) szerint vizsgálj,uk .. 

Eltartás.. Jólzáró üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk .. 
Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal. 
Máinév. «Antisacer » (V.. N .. ), «Diphedan-.Natrium» (V N.) 

Ada.l{olás „ Legnagyobb egysze:ri adagja 0,2 g 
Legnagyobb napi adaja 0,6 g 
Szokásos egy.szeri adagja o, 1 g 
Szokásos napi adagja O,J.-0,3 g 

Csak orvosi felügyelet mellett használható.' 
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136. 

+ Ephedrinum hydrochloricum 
( Ephedr .. hydrochlor.) 

Sósavas efedrin Efedriniumklorid 
Sósavas dl-a-oxi-{J-metilamino-a-fenil-propán 

C10H150N. HC! ms = 201,69 

Mesterségesen előállított optikailag inaktív (racem) alkaloida sósavas sója„ 
Fehér, tűalakú kristályok vagy fehér, kristályos por. Szagtalan„ Íze jellem
zően keserű .. Fény hatására elváltozik. 80,9-32,6 % vízmentes efedrin-bázist 
(C10H150N) illetőleg 98,3-100,9% sósavas efedlint (C10H150N HCl) tartal
maz. 

Oldfkonyság 2 sr vízben, 40 sr R-szeszben oldódik. Éte1, kloroform alig 
oldja. 

Kémhatás .. Fiissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) sem-
leges vagy gyengén savanyú. 

Olvadáspont. 136°-138°. 
Specijikusforgatóképesség .. Inaktív .. 
A sósavas efedrin további vizsgálata [a)--1)] és eltartása stb.. az «1-Ephed

rinum hydrochloricum» cikkely előírásaival megegyezik. 
Sósavas dcdrint tartalmaz az «Injectio ephedrini hydrochlorici 5%„, «Suppositorium 

haemorrlwidale» és a «Tabletta ephedrini hydrochloi·ici g 0,05» .. 
Másnév. «Epherit» (V.N.), «Ephetonin» (V.N.)„ 

Adagolás .. Legnagyobb egysze1· i adagja per os l 0,05 g s .. cut. 
Legnagyobb napi adagja per os 

f 0,15 g s„ cut 
Szokásos egyszeri adagja per os l 0,02--0,05 g s .. cut. 
Szokásos napi adagja per os 

} 0,05-0,10 g s cut.. 

Megjegyzés .. Ha az orvos közelebbi megjelölés nélkül «Ephedrinum 
chloricum»-ot rendel, «1-Ephedrinum hydrochloricum» is kiadható 
körülményt azonban a vényen jelezni kell. 

2Í8 

hydro
Ezt a 

' 

137. 

+ l-Ephedrinum hydrochloricum 
(l-Epkedr .. kydrocklor) 

Sósavas l-efedrin l-Efedriniumklorid 
Sósavas l-a-oxi-{J-metilamino-a-fenil-propán 

ms = 201,69 

Különböző Ephedra-fajokból ·- Gnetaceae ·- kivont, balraforgató alkaloida 
sósavas sója .. Fehér, tűalakú kristályok vagy fehér, kristályos por .. Szagtalan. 
Íze jellemzően keserű Fény hatására elváltozik. 30,9-82,6 % vízmen
tes efedrin-bázist (C10H150N), illetőleg 98,3-100,9 % sósavas efedrint 
(C10H150N. HCl) tartalmaz. „ 

Oldékonyság .. 4 sr vízben, 8 sr R-szeszben oldódik. Eterben és kloroformban 
gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kémhatá<.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) sem
leges vagy gyengén savanyú. 

Olvadárpont .. 218°-221° .. 
Specifikus forgatóképesség. - 34°-tol - 35°-ig .. 

Azonossági vizsgálat 

a) F,fedrin. 0,02 g készítményt 1 ml vízben oldunk, majd az oldatot 3 csepp R'réz„ 
(II)szulfát-oldattal és 1 ml R-nátronlúggal elegyítjük. Az oldat ibolyaszínű 
lesz, egyenlő té1fogatú éte1rel összerázva pedig az elkülönülő éter vörösibolya
színű„ 

b) 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk. Az oldathoz néhány csepp R-nátronlúgot 
és 2 ml R-kálium-vas(III)cianid-oldatot elegyítünk, m~Jd a folyadékot fel„ 
melegítjük. Az elegy benzaldehid-szagú. 

e) Klorid. 0,05 g készítményt 2 ml vízben oldunk és az oldatot néhány csepp R
salétromsavval és 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük„ Fehér csapadék válik 
ki, mely R-ammónia-oldat feleslegében oldódik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan Á5 5zínezlf an_yagok„ 1 g kész!tmény 5 ml frissen kifürralt és- lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül o1dóC1Jék. A frissen kiforralt és 
lehűtött vízzel 50 ml-re hígított oldatot használjuk az e), /), g) és h) alatti 
·vizsgálatokhoz, 
Ha az oldatot forgatóképesség meghatározására is kívánjuk használni, űgy 
előzetesen 105°-on állandó súlyig szárított és 0)1 mg pontossággal mért kb. 
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I,OÓ g készítményt frissen kifor1alt és lehűtött vízben 20 ml-re oldunk. A fOrgatÓ-· 
kéoesség meghatározása után a frissen kiforralt éf: lehűtött vízzel .50 ml-re hígf.-· 
toit oldatot használjuk a tov4bbi vizsgálatokhoz 

e) Sapas.sá.g .. Ad} szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77. lap 12) szerint meghatá
rozva pH = .5,4--nél nem lehet kisebb 

f) ]1/ehézféJnek (ólom, vas, cink 5tb.) .. 10 ml d) szerinti .oldatot az l. 96„ lap 2/a szerint 
-· mértékoldat nélkül·-· vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

g) Szulfát. IO ml dJ szerinti oldatot ·az I„ 99. lap 9/a szerint-· szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat 

h) Idegen alkaloidák 5 'ml d} szerinti oldatot 5 csepp R-nátronlúgga! elegyítünk Az 
oldat .5 percen belül nem zavarofodhat meg. 

i) Idegen .szerves anyagok (murfin)„ 0,20 g készítményt tön1ény kénsavval előzetesen 
kiöblített kémlőcsőben .5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat színe nem 
lehet erősebb a Z l színmérték-oldatnál é5 nem kékülhet meg akkor, ha azt 
1 csepp R-vas(III)klorid-oldattal melegítjük. 

Minőségi kvantitativ vizsgálát 

fl Szárítási veszte.s~g. 0,1 mg pontossággal mért kb 1,0 g készítményt az l 104. lap: 
3) szerint 10.5°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet.. 

k) Izzítási maradék. O; 1 mg pontossággal mért kb. 0, 50 g készítményt az I. 104. lap· 
4) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % )ehet„ 

I) ·Tartalmi meghatározás. O, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,03 g készítményt az I 124., 
lap 17/a-y) szerint vizsgálunk. · . 
1 ml 0,02 n kénsav 3,305 mg (lg ,51912) efedrin-bázist (CJOHrnON), 'lletőleg 
4,034 mg (lg ,60572) sósavas efedrint (CrnHrsON HCI) jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos olvadás
pontú készítményt az i) (idegen szerves anyagok) szerint vizsgáljuk.. 

Megj~gyzés. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható.. 

Eltartás A racem- és 1-módosulatot egymástól elkülönítve, jólzáró üveg
dugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 

Inkompatibilis ezüst-sókkal, lúgnkkal. 

Márnév. «Ephedrinum hydrochlmicum„ (Sz VIIL). 

AdagoláL Legnagyobb egyszeri adagja per os f 
s. cut Í 0,05 g 

Legnagyobb napi adagja per OS 1 O,l.5 g 
s„ cut Í 

Szokárns egyszeri adagja per os } O,OZ-0,0
5 

g 
s cut 

Szokárns napi adagja per os 1· 

0 0,05- ,1 g s„ cut„ 
Megjeg;'z1ú.. Ha az orvos közelebbi megjelölés nélkül «Ephed1inum hydrn

chloricum»-ot rendel, «1-Ephedrinum hydrochloricum» is kiadható. Ezt a 
körülményt azonban a vényen jelezni kell .. 
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138. 

+ + Ergota:tninum tartaricum 

( Ergotam.. tart.) 

Borkősavas ergotamin 

Ergotaminiumtartarát 

I(C33H 350 5N 5), C4H 60 6)] 

{C33H 350 5N 5) 2 . C4H 60 6, 2CH30H 

HN 

Az ergotamin-bázis szerkezeti képlete 

ms = 1313,39, 

ms = 1377,47 

Az anyarozsból nyert alkaloida borkősavas sója. Színtelen, esetleg kevés 
oldószert (metilalkoholt) is tartalmazó kristályok, vagy fehér kristályos por. 

Oldékonyság.. 500 sr víz, 500 sr R-szesz oldja .. Vizes oldata állás közben meg
zavarosodik, kevés borkősavtól azonban feltisztul. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (J + 49) gyen-· 
gén savanyú .. 

Specifikus forgatóképrnég (ergotamin-bá:ds) .. - 150°-tól ·- 160° -ig .. 
0, 1 mg pontossággal mért kb 0,34 g készítményt rázótölcsérb~n 25 íni 

~vízzel és 0,5 g nátriumhidrogénkarbonáttal enyhén összerázunk, majd a keve
réket 10 ml R-kloroformmal kirázzuk. A kloroformos réteget, kloroformmal 
előzetesen megnedvesített papirosszűrőn 50 ml-es mérőlombikba szűrjük. 
A kirázást 10 ml-es kloroformrészletekkel 4-szer megismételjük.. A kloroformos 
oldatot 10 percre 20°-bs vízbe álli\juk és kloroformmal 50,00 ml-re kiegészí\jük, 
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majd forgatóképességét 200 mm-es csőben, az L 73. lap 8) szerint meghatá-
rozzuk. ·-Ezután az oldat 5,00 ml-es részletét vízfürdőn szárazra párologtatjnk 
és a visszamaradt ergotamin-bázist l00°-0n .. vákuumban állandó súlyig szá" 
rítjuk Az így megállapított súlyból és a mért forgatóképességből az ergotamin
bázis specifikus forgatóképességét az L 73 .. lap 8) szerint kiszámítjuk 

Azonossági vizsgálat 

a) Ergotamin. 1 mg készítményt 5 ml tömény R-ecetsay és 5 ml R-etilacetát elegyé ... 
ben oldunk, majd az oldat 1 ml-es részletét kevergetés és hűtés közben óvatosan 
1 ml tömény R-kénsavval elegyí~jük. Az oldat piros-árnyalatú kékre színeződik. 
Néhány csepp R-vas(III)klorid-oldattól a piros árnyalat elhalványul, ·a kék 
szín pedig erősödik 

b) l mg készítményt 5 ml 1 %-os borkősav-oldatbé_tn oldunk. Az oldat 2 ml-es rész
letét 4 ml dimetilaminobenzaldehid-oldattal(I) és 5 csepp oxidáló-oldattal 
(II) (III 222 lap) elegyítjük. Az oldat lassan sötétkék-színű le>Z 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Idegen anyagok„ 0, 5 g készítményt, tompított világítás mellett 20 ml vizet és 1 ml 
10 %-oS ammónia-oldatot tartalmazó rázótölcsér be szórunk, majd a keveréket 
20 ml alkohohnentes R··klorofürmmal kirázzuk, Ezt az eljárást 15 ml kloroform
mal még kétszer megismételjük Az egyesített kloroformos oldatot vízfürdőn 
bepárologta~juk, majd a maradék len1ért részletét üvegdugós mérőhengerben 
tízszeres súlyú 30° hőmérsékletű R-acetonban oldjuk. Ha a lemért anyag nem 
oldódik fel marndék nélkül, úgy a folyadék térfogatát megjelölve még kétszer 
annyi acetont öntünk az oldathoz és azt melegítjük„ Ha a len1ért anyag ekkor 
sem oldódik fel, a fülyadékot papirosszűrőn megszű1jük. A szüredéket a fentebb 
rnegjelölt térfogati a bepárol0gtatjnk, majd 0, 7 ré~z vizet elegyítve hozzá„ 
lehűtjük és 2 órán át 0°-on tartjuk .. A kiválott erősen fénytörő rombos kristályokat 
leszűrjük, 2 ml éterrel mossuk és 24 órán át kénsav felett szárítjuk„ A kristályok 
szárítás közben fénytelen porrá esnek szét. A por kapillárisban az I. 69. lap 6) 
szerint hevítve 174°-·on megfeket<;dik és 183°~·186° között gázfejlődés közb~n 
bomlik. A por tömény R-ecetsavban, kloroformban bőségesen oldódik, R-szesz·
ben, benzolban, éterben kis mértékben oldható .. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

d) Szárítási ves.?:,teség 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,20 g készítményt az I. 104„ lap 
3) szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 5 % lehet.. 

e) 'fzzítá1i maradék .. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az L 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk. A maradék legfdjebb 0,1 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt b) .szerint azonosítjuk. 
Megjegyzé>. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít• 

mény használható .. 
Eltartás .. Nitrogénnel töltött, leforrasztott üvegcsövekben, fénytől védve, a 

méregszekrényben tartjuk. 
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Bmkősavas ergotarnint tartal.maz az «lnjectio ergotamini tartariú 0,05%» 

Adagolá5„ Legnagyobb egyszei:·i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szoká.so.s napi adagja 

139. 
Eucalyptolum 

( Eucafyptol.) 

Eukaliptol 

Anhidro-mentándiol-( 1, 8) 

per os } 
s. cut. 0,001 g 

per ös .} 0 002 g 
s .. cut. ' 

per os l 
s .. cut.. , 0,0004-0,001 g 

per os l 
s cut 0,001 g 

ms = 154,24 

Különféle Eucaiyptus- és Melaleuca-fajok - Myrtaceae -- illó-olajából elő
állított vegyület.. 

Színtelen, aromás, kámfona emlékeztető szagú folyadék. Íze égető .. Lehűtve 
0° körül megszilárdul. 

Oldékonyság. Vízben alig oldódik. 2 tf lúgított szeszben, 5 tf 60 v/v %-os szesz
ben, !OOO tf glicerinben oldható .. R-szesszel, széndiszulfiddal, jégecettel, kloro
formmal, éterrel, folyékony parafinnal, zsíros- és illó-olajokkal mjnden arány
ban elegyedik. 

Kémhatás.. R-szesszel készült oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmusz-
papirossal vizsgálva semleges, 

Sűrűség 0,921~0,924 .. 
Kristáfyosodáspont. 0°-nál nem lehet alacsonyabb 
Forráspont .. Az eukaliptol 170°-on kezd forrni. Egész mennyisége 172° és 

1 76° között desztilláljon át [L 7 L lap 7)].. 
Forgatóképesség .. - 1°-tól + 1°-ig .. 
Törésmutató. 1,455-1,460. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Cineol (eukaliptol). 0,5 ml készítményt néhány csepp brómmal elegyítünk Narancs
sárga csapadék keletkezik 

b) 3-4 csepp készítményhez 2 ml tömény R-kénsavat öntünk. A narancssárga 
színű reakciókeverék 1-2 csepp formaldehid-oldattól sötétbarna-színűvé válik. 

e) 1 ml készítmény és 3 ml tömény R-foszforsav keverékét jégből és konyhasóból 
készített hűtőkeverékb.e állítjuk Kristályos vegyület (eukaliptolfoszforsav) 
keletkezik A kristályokra forr~ vizet öntve az eukaliptol újból kiválik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan tÍ5 .színezó anJ1agok., A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és szín
telen legyen. 

e) F'enolok„ 5 ml eukaliptolt 5 nll R-nátronlúggal üvegdugós mérőhengerben··ráz0-
gatunk„ Az eukaliptol térfogata nem csökkenhet. 

f) 1 ml eukaliptolt 20 ml vízzel rázogatunk, majd a vizes folyadékot, vízzel előre 
megnedvesített, 6 cm átmér~jű papi:i:osszűrőn megszűrjük. A szűredék 10 ml-e 
1 csepp R-vas(III)klorid-oldattól nem lehet ibolyaszínű. 

g) Eukaliptu5z-olqf, teipentin-olaJ, fenolok. 1 ml eukaliptol 2,5 ml hígított szeszben tisztán 
és színtelenül oldódjék. Az oldat megnedvesített lakmuszpapirossal vizsgálva 
semleges legyen .. A folyadékhoz 10 csepp R-brómos vizet e!egyítüµk Az elegy 
10 perc mulva is sárgaszínű maradjon. 

b) Víz, sznz stb. 1 ml eukaliptol 1 ml folyékony parafinnal zavarosodás nélkül, 
tisztán elegyedjék 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Szárítá.si maradék mg pontossággal mért kb 2 g eukaliptolt 5 ml vízzel keverve 
az l 10.5„ lap 5/a szerint elpárologtatunk. A 105°-on állandó súlyig szárított 
maradék legfeljebb a készítmény O, 1 %-a lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a. g), (:ukaliptusz-olaj, terpentin-olaj, fenolok) és h) (víz, szesz stb.) szerint 
vizsgal1uk. 

Eltartás .. Jólzáró, lehetőleg színig töltött kisebb üvegekben, fénytől védve, 
hűvös helyen tar\juk.. 

MdJnév„ (<Cineolum)}, ((Cineol)i„ 

Megjegyzés. A részben vagy egészben megszilárdult eukaliptolt használat 
előtt 30°-40° hőmérsékletű vízbe állítva elfolyósítjuk és összerázzuk 

224 

140. 

Ferruni albuniinatutn 
(Ferr albumin.) 

Vasalbuinin 

Sárgásbarna-színű, szagtalan és íztelen, finon1 por„ A 100°-on szárított 
készítmény l 8-21 % Fe-t tartalmaz. 

Oldékony1ág. Vízben, R-szeszben oldhatatlan .. R-nátrnnlúgban oldódik. 
Kemhatás .. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( l + 19) 

semleges .. 
Azonoss~gi vizsgálat 

a) Protein. 0,05 g készítÍnényt _néhány csepp R-nátronlúggal eldörzsölve 2 ml vízben 
oldunk„ A vörösbarna színű oldathoz 1 m_l R-sósavat elegyítünk, \Törösbarna 
színű csapadék válik ki, mely a folyadék inelegítésekor lassan sárgásfehér 
színű lesz. 

b) Va5.. Az a) szerinti csapadékos fülyadékot papirosszűrőn megszűrjük. A szűredék 
néhány csepp R-kálium-vas(II)cianid-oldattól megkékül. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Lúgban oldhatatlan anJagok. 1 g készítmény porcelánmozsár ban 1 ml R-nátron
lúggal eldörzsölve 48 ml vízben maradék nélkül oldódjék. A vörösbarna színű 
oldat kémlőcsőben vizsgálva áteső fenyben tiszta és átlátszó, ráeső fényben 
kissé zavaros„ 
Ezt az oldatot használjuk ad). j) és g) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Ólom. 10 ml e) szerinti oldatot 1 ml legtöményebb R-sósavval elegyítve fonalunk, 
míg a kivált csapadék megfehéredik. A kihűlt reakcióelegyet papirossiűrőn 
megszűrjük„ Ezt a szűredéket használjuk az e) alatti vizsgálathoz is„ A szű-, 

redék 5 ml-ét cseppenként annyi R-ammónia-oldatta1 elegyítjük, míg csapadék 
kezd kiválni .. A folyadékban 0, 5 g kristályos R-nátriumacetátot oldunk, az olda
tot felforraljuk és még forrón szűrjük. A kihűlt szűredéket az L 96. lap 1/a 
szerint - ólom-mértékoldat nélkül - vizsgáljuk„ A készítmény ólmot nem 
tartaln1azhat„ 

e) .A.r:z&n„ 2 ml d.l szerinti első szűredéket az I. 97„ lap 3/a szerinr R-Bettendorf
oldattal - arzén-mértéko]dat nélkül - vizsgálunk .. A készítmény arzént nem 
tartalmazhat 

f) Klorid„ 0,5 ml e) szerinti oldatot 5 n1l vízzel és 1 ml R-salétromsavval elegyítve 
felforralun.Jc .A ... csapadékos folyadékot papirosszűrőn szűrjük és a szűredéket 
az I. 100. lap 10/a szerint vizsgáUuk„ A változás megengedett nlértéke gram
monként 2,5 mg CL 

g) Szabad fehbje. 5 ml e} szerinti oldatot felfürralunk. Az oldat nem zavarosodhat 
meg akkor sem, ha azt .5 ml R-szesszel elegyí~jük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Szárítá5i ve5zte54g. O, 1 n1g pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I. 104. 
lap 3) szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 10 % 
lehet 

i) T"artalmi meghatározá5 (va5). A 100°-on kiszárított készítmény 0,1 mg pontossággal 
mért kb. 0,03 g-·os részletét 100 ml-es roncsoló lombikban 4 ml tömény R-
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salétromsavval elegyí~jük és az oldatot 1 ml-re lefőzzük„ _Ezt az_ eljárást annyi~· 
szor ismételjük, míg a fOiyadék feltisztul. Az 1 ml-re lefőzött oldathoz 3 ml 
2.5 %-os sósavat öntünk és a reakcióelegyet ismét 1 ml-re főzzük le„ Ezt az el
járást még. kéts~e1 megis;riételjük,. A foiráselmaradás elkerülésére üveggyöngyöt 
dobunk a lombikba„ A sosavas vas-oldatot-összesen 20 ml vízzel 100 ml-es üveg~ 
dugós Erlenmeyer-lombikba öblítjük és 10 ml 25 %-os sósavval elegyítjük„ Az 
oldatot továbbiakban az I 304 .. lap e) szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfat-oldat 0,5585 mg (lg ,74702) Fe-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (lúgban oldhatatlan anyagok) szerint vizsgáljuk. " 

Eltartái .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk .. 
Vasalbumirtt tartalmaz a «Liquor ferri albuminati saccharatui»„ 
Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal.. 

Adagolái.. Szokásos egy<zeri adagja 
Szokáioi napi adagja 

141. 

0,2--0,5 g 
0,6-1,5 g 

Ferrulll oxaliculll oxydulatUDl 
(Ferr .. oxalic.) 
Vas ( II )oxalát 

coo" 
1 /Fe,2H 20 coo 

C 20 4Fe,2H 20 ms = I 79,90 

Sárgaszínű, kristályos por. Szagtalan és csaknem íztelen. Hevítve meg
gyullad, taplószerűen ég és fekete vas(II, III)oxiddá változik. Legalább 98,0 % 
C 20 4Fe,2H 20-t tartalmaz. 

Oldékonyiág. Vízben alig oldódik, szeszben gyakorlatilag oldhatatlan„ 
Kémhatái .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadékának (! + 19) 

szüredéke semleges„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Vai(ll) .. 0,1 g készítményt 3 ml R-nátronlúggal rázogatunk. A sárga por kezdet-· 
ben szennyeszöld csapadékká alakul, melynek színe később fekete, majd rozsda
barna lesz. 

b) Oxalát Az a) szerinti csapadékos oldat kristálytiszta szűredékéhez 4 ml R-ecet
savat és 10 csepp R-kalciumklörid-oldatot elegyítünk„ Dús, fehér, kristályos. 
csapadék keletkezik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Savban oldhatatlan a~yagok. O, 1 g készítmény 5 ml R-sósavban enyhén melegítve 
sárga színnel, maradék nélkül, tisztán oldódjék„ Ezt az oldatot használjuk a g) 
alatti vizsgálathoz„ 
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d) Nehéz fémek (ólom, iéz, cink itb.). 1 g készítményt kémlőcsőben 2 ml tömény R· 
kérisavval rázogatva, a gázfejlődés megszűntéig óvatosan hevítünk. A csapa-· 
dékos folyadékot lehűtjük és 40 ml vfzbe öntjük .. A felmelegedett reakciókeve
réket a csapadék oldódásáig 1ázoga\juk A kihűlt oldatot mérőlombikba öntjük 
át és vízzel 50 ml-re kiegészítjük„ Az így előkészített oldatból két egyforma 
kémlőcsőbe 10-10 ml-t mérünk, 1-1 g R-nátriumacetátot oldunk föl bennük, 
végül az egyik kérnlőcső tartalmához 1 ml R-kénhidrogénes vizet, a másiké
hoz 1 ml vizet elegyítünk„ A kénhid1ogénnel elegyített oldat színe nem változ
hat és az oldat meg sem zavar osodhat„ 

e) Arzén„ 0,5 g készítményt pa,rceláncsészében óvatosan hevítve elégetünk„ A fekete 
maradékot a «Ferrum reductum» cikkely/) pon~ja szerint vizsgáljuk. A készít-· 
mény arzént nem tartalmazhat. 

f) .Ammónium„ 0,2 g készítményt az I 99, lap 7/b szerint vizsgálunk. A lakn1usz-· 
papiros riem kékülhet meg 

g) Szulfát 2,5 ml e) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a sze1int - sósavval való sava
nyítás nélkül -- vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 
1 mg so„ 

h) Klorid 0,05 g készítményt 2 ml R-salétromsavban enyhe melegítéssel oldunk. 
Az oldat felét az I 100 .. lap 10/a szerint vizsgáljuk azzal az eltéréssel, hogy az 
összehasonlító oldatot pontosan lemért 0,05 ml R-káliumkrom.át-oldattal szí
nezzük„ A változás megengepett mértéke gramn1onként -f mg Cl 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Idegen sók„ 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt porceláncsészében 
óvatosan hevítve vas(II,III)oxiddá égetünk el. A kihűlt maradékra kémlő
csőben 2 m~ R-ecetsav és 3 ml víz elegyét öntjük és a keveréket rázogatás köz
ben felforraljuk, Kihűlés után a kémlőcsőbe piros lakmuszpapi1os-szeletkét 
dobunk és az oldatot R-ammónia-oldattal semlegesí~jük„ A ·keveréket ismét 
fürrásig melegítjük és a fürró folyadékot, megnedvesített kis papirosszűrőn, O, 1 mg 
pontossággal lemért porcelántégelybe szűrjük. A szűredéket az I 104„ lap 4) 
szerint vizsgáUuk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,5 % lehet.. 

j) Tartalmi meghatározái (va1(ll) él oxalát) .. O,l mg pontossággal mért kb 0,6 g készít
ményt R-·kénsavban enyhe melegítéssel oldunk és az oldcitot kihűlése után mérő
lombikban R-kénsavval 100 ml-re egészí~jük ki„ Az oldat 10,00 ml-es részleté
hez 50 ml-es lombikban I 0 ml R-kénsavat elegyítünk és a ~0°-80°-ra melegí
tett elegyet 0, 1 n káliumpermangan~t-oldattal titrá~juk. 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 5,996 mg (lg ,71791) vas(II)oxalátot 
(C 20 4Fe,2H,O) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
e) (savban oldhatatlan anyagok) és g) (szulfát) szerint vizsgáljuk 

Eltartái. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 
lnkompatibili.i lúgos kémhatású és oxidáló anyagokkal.. 
Másnév„ «Ferrum protoxalicum», Vasprotoxalát. 

15* 

Adagolál. Szokáioi egy.izeri adagja 
Szokáioi napi adagja 

0,1--0,2 g 
0,3-0,6 g 
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Fe 

142. 
Ferruin pulveratutl1. 

( F err. pulv.) 
Vaspor 

as,= 55,85 

Szürke színű, kissé femfényű, nehéz por.. Szagtalan és íztelen„ A mágneshez 
tapad .. 

Oldékonyság. Hígított savak hidrogéngáz fejlődése közben sóképzéssel oldják. 

Azonossági vizsgálat 

a) Hevítve fekete színű vas(II, III) oxiddá ég el. 
b) 0,05 g készítn1ényt 2 ml R-kénsavban oldunk., A csaknem tiszta oldatban 1 ml 

R-kálium-vas(III)cianid-oldattól sötétkék csapadék keletkezik. · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

A készítményt a <<Ferrum 1eductum» cikkely d)-g) pontjai szerint vizsgáljuk 
azzal az eltéréssel, hogy a g) szerinti vizsgálatnál a lombikot nem zárjuk 
el a gázelvezető C'lővel ellátott dugóval. A fejlődő gáz csaknem szagtalan legyen 
s a lombik fölé' tartott, R-ólomacetát-oldatba mártott, szűrőpapiros-csíkot ne 
bar nítsa meg azonnal, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Savban nem oldódó anyagok (szén, 1zilicúun, ólo1n). A vizsgálatot a «Ferrum reductum» 
cikkely h) pon~ja szerint végezzük A maradék legfeljebb a készítmény 
2,5 %-a lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
0,2 g-ja 10 ml R-kénsavban csaknem maradék nélkül oldóqjék A fejlődő gáz 
csaknem szagtalan legyen és az R-ólomacetát-oldatba mártott szűrőpapiros• 
csíkot ne barnítsa meg azonnal.. 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, száraz helyen tartjuk. 
Vaspmral készül a« Sírupusferri chloiatí OX)'dulati», «Sirupusferrí jódati 09dulatí„, 

«Sírupus hypophosphorosus composítuS>> és a "Tinctura pomi ]errata». 

Fe 

143. 

Ferrutl1. reductutl1. 
(Ferr red.) 

Redukált vas 
as · 55,85 

Tiszta vas(III)oxidból redukált készítmény. Sötétszürke színű, fenytelen, 
nehéz por.. Szaga és íze nincs. A mágneshez tapad„ A készítmény fémvas és 
vasoxidok alakjában legalább 96 % Fe-t tartalmaz„ 
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Oldékonyság, Hígított sósav és kénsav hidrogénfejlődés közben sóképzéssel 
oldja .. 

Kémhatás. A készítmény 1 g~ját 5 ml kiforralt és lehűtött vízzel rázoga\juk„ 
A szűredék semleges .. 

Azonossági viZsgálat 

a) Hevítve taplószerűen (látható izzás nélkül) vas(II, III)oxiddá ég el 
b) 0,05 g készítményt 2 ml R-kénsavban oldunk. Az oldathoz 1 ml R-kálium

vas(III)cianid-oldatot elegyítve sötétkék csapadék keletkezik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) .~rnorf por. Mikroszkóppal vizsgálna (100-~zoros nagyítás) kristályos szerkezetú 
részecskék nem lehetnek benne láthatók. 

cl) Ólo1n. Ah) szerinti vizsgálatnál híg kénsavban nem oldódó maradékot a papiros
szűrőről levéve kis porceJáncsészében 1 ml tömény R~salétromsavval szárázra 
párologta~juk. A marad.ékot 12 ml vízben oldjuk és az I 96. lap 1/a szerint 
vizsgáljuk. A változás megengedett mértéke grammonként 10 y Pb. 

e; )\te!zéz.fbnek (réz, cink stb) .5 ml h) szerinti szüredékhez .50 ml vizet és annyi R-· 
brómos vizet elegyítünk, hogy a bróm szaga érezhető legyen. A felforralt oldat-· 
hoz kis feleslegben R-ammónia-oldatot elegyítünk s a csapadékos fOlyadékot 
megszűrjük„ A szűredéket vízfürdőn szárazra párologtatjuk, majd a maradékot 
1 ml R-sósavban és 12 ml vízben oldjuk. Az oldatot 2 ml R-ammónia-oldattal 
elegyítjük s szükség esetén újból szűrjük .A szűredék 1 ml R-kénhidrogénes víztől 
(5 csepp R-nátriumszulfid-oldattól) nem változhat. 

í) Ardn 0,25 g készítményt 50 ml-es fözőlombikban rázogatással 0,25 g kálium
kloráttal keverünk. A keverékre óvatosan 5 ml tömény R-sósavat csepegtetünk. 
A gázfe:jlődés csillapultával' az oldathoz .5 ml vizet csurgatunk, nuijd a lombik 
tartalmát, az elpárolgó vizet időnként pótolva, a klór-gáz elűzéséig élénken 
fOrraljuk, A kis vattapamaton megszűrt és 10 ml-re kiegészített oldat 2 ml-es 
részletét az I 97. lap 3/a (sókiválás esetében az I 97, lap 3/1? szerint) - arzén-
1nérték-oldat nélkül - R-Bettendorf-o1dattal vizsgáljuk A készítmény arzént 
nem tartaln1azhat. 

g) Szulfid (foszfid, karbid stb.) .. mg pontossággal mért 1 g készítményre az I. 100 .. lap 
12) pontjában leírt kis készülék 50 ml-es lombikjában 25 ml R-kénsavat öntünk 
s a lombik nyakába kis vattapamatot teszünk, Ezt követőleg a lombikot 
az egy.furatú dugóba erősített gázelvezetővel szereljük fel. A fejlődő gáz csak
nem szagtalan legyen„ A gázt kémlőcsőbe öntött ·5 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldaton 
vezetjük át. Az oldat 5 percen belül nem változhat. A lombik ta1 talmát a h) 
alatti vizsgálathoz haszná~juk 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Savban nem oldódó anyagok (szén, szilicium, ólom), A g) alatti reakcióelegyet a 
hidrogén-gáz fejlődésének megszűntéig enyhén melegítjük„ A továbbiakban 
az I 103. lap 1) szerint járunk el. Az oldhatatlan maradékot előbb kevés só
savval megsavanyított vízzel, majd fOrró vízzel addig mossuk, míg a lecsepegő 
fOlyadékban klorid már nem mutatható ki. A mosófOlyadékot nem elegyítjük 
a szüredékhez„ A savban nem oldódó maradék legfeljebb a készítmény 0,5 %-a 
lehet, 
A szűredéket az e) alatti, a maradékot pedig a d) alatti vizsgálathoz 
használjuk. 

229 



í) Tartalmi m~gh,~t~rozá;' ,(~,a<) A 100 ml-es fözőlombikba egyfiuatú parafadugóval 
.5 mm be.Iso atmeroju, összes_en 40 cm hosszú, de a parafadugótól számított 
10 __ cm-?-y1re .. kétszer deré~szögben meghajlított és kapillárisban végződő üveg
cs~vet illesztunk. ~ lomb1k

1

ban O, 1 m? ,pontossággal mért kh. 0,06 g redukált 
vashoz _20 ml R-kensavat es 10. ml vizet öntünk és összeállítjuk a készüléket„ 
A lombikot a leht feltéttel elzárjuk A feltét kapillárisa alá olyan 50 ml-es főző
poharat helyezünk, melybe előzetesen 30 mi 5 o/c.-os nátriumhidrouénkarbonát
oldatot ~ntöttü~; ~ kapill~ris vége ~ pohár a~jáig érjen„ _I\ lombik tartalmát 
a. v~s :eljeS o~dodas~1g„e;iyhe~ melegítj~k, majd a készüléket (szét nem szedve!) 
kihulm hagyjuk„ Kihules utan a lombik feltétjét eltávolítva az oldatot O 1 n 
káhumpermanganát-oldattal titráljuk.. ' ' ) 
1 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldat 5, 585 mg (lg ,74 702) Fe-t jelei 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talál~ és . ma~r.oszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a g) (szulfid stb,) szennt v1zsgal)uk cg pontossággal mért 1 g készítménnyel.. 

Elt~rt~'· Igen jól záró kis üvegekben, száraz helyen tartjuk. 
Masnev .. «Ferrum hydrogenio reductum» (Ph„ Hg. IV. )„ 

Adagolá<. Szokárn< egy<zeri adagja 0,05-1 g 

FeCJ3,6H20 

S;:,okárn s napi adagja O, 15-3 g 

144. 
Ferrum sesquichlor-atum 

(Ferr .. sesquichlor.) 
Vas(III)klorid 

ms = 270,32 

, Barnás~árg'.' színű, összeál\ó kristályos tömeg. A levegőn nedvességet ~zí 
es elfolyosod1k. Szagtalan. Osszehúzó, fémes ízű a nyálkahártyát marp 
Legalább 97 % FeCJ3,6H 20-t tartalmaz. ' · 

O~déko'lJ,'>ág. _o, 3 sr vízben oldódik„ R-szesz, éter, glice1in bőségesen oldja. 
Kemhatas„ Vizes 9]data ( 1 + 19) savanyú. 

, Olvadá1pont„ 36°-39°„ 50 g készítményt kis hengerpohárban enyhe melegí
tessel. megolvasztunk.. Ezután az olvadékot hőmérővel kevergetve kihűlni 
h~gy~u~. A só kristályos.odásakor a hőmérséklet !36°-39?-ra emelkedik és a 
homero huzamosabb ideig ezt a hőmérsékletet mutatja„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Vas(Il!J· 0,05 g sót 5 m~ ;,ízben oldunk és 1 ml R-ammónia-oldatot elegyítünk 
hozza„ Rozsdabarna sz1nu, pelyhes csapadék keletkezik„ 

b) Klorid .. o,,05 g sót 5 ml vízbe~ ~!dunk és az oldatot, 1 ml R-salétromsavval meg
savany1t;ra, 1 ml R-ezustn1trat-oldattal rázzuk össze„ Túrós, fehér· csapadék 
keletkezik. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan a~yagok 1 g só 1 ml vízben maradék nélkül és tisztán oldódjék, A 18 ml 
vízzel felhígított oldatot haszná\juk a d),f}, g}, i), kJ és l) alatti vizsgálatokhoz .. 

d) Szabad wv .. A e) alatti oldat 5 cseppjét 10 ml O, 1 n nátriumtioszulfát-oldathoz 
elegyítjük s a folyadékot kb„ 50°-on 1 peicen át melegítjük. A folyadékból ez 
idő alatt nem válhat ki kén, 

e) Báziw< >Ó .. 1 g sót 1 ml vízben oldunk s az oldathoz 2,5 ml R-szeszt és 2 ml R
étert elegyítünk„ A folyadék 5 percen belül nem zavarosodhat meg„ 

f) ólom 2 ml e} szerinti oldatot 8 ml vízzel hígítunk s az oldathoz 1 ml R-nátrnn
lúgot elegyítünk. A Csapadékos folyadékot kis redős papirosszűxőn megszűrjük„ 
A szűredéket az I 96. lap 1/b szerint vizsgáljuk„ A változás megengedett mér
téke grammonként 100 y Pb .. 

g) Ré.:; .. 5 ml e) szerinti oldatot 5 ml vízzel és 1 ml R-ammóniumklorid-oldattal 
elegyítve forrásig melegítünk s cseppenként annyi R-ammónia·oldatot elegyí
tünk hozzá, míg a csapadékos fülyadék éppen ammón-ia-szagúvá vált„ A csa
padékos folyadék tisztáját 4 cm átmérőjű papixosszűrőn megszűrjük„ i\. szű:.. 
redék k1i~tálytiszta és színtelen legyen„ A szűredéket a }) alatti vizsgálathoz 
használjuk 

h) Arzén. 1 g sót az I 97. lap 3/a szerint-· arzén-mértékoldat nélkül·- R-Betten
dorf-oldattal vizsgálunk. A só arzént nem tartalmazhat. 

í) Va1(Il}.. 5 ml e) szerinti oldatot 5 ml R-foszforsavval és O, 1 ml 0, 1 n káliumperman
ganát-oldattal elegyítünk Az elegy egy percen belül nem színte!enedhet el.. 

.D Kllltium, magnézium„ A g) ~zerinti szűredéket az I 98. lap 6) szerint vizsgáljuk. 
A reakcióelegy nem változhat„ 

k) Szuljdt .. 4 ml e} szerinti oldat és 1 ml R-sósav elegyében 0,1 g aszkorbinsavat 
oldunk és a felmelegített színtelen oldatot az I 99. lap 9/a 5'erint vizsgáljuk. 
A változás megengedett mértéke ·grammonként 250 'Y S04 • 

1) Nitrát é< ammónium. 1 ml e) szerinti oldatot az I 100 .. lap 12) szerint - mérték-· 
oldat nélkül - vizsgálunk .. Az előtét-folyadék nem változhat.. 

m) Szabad klór .. 0,5 g sót 10 ml 20 %-os R-foszforsavban oldunk. Az oldathoz 1 csepp 
I-metilnarancs-oldatot elegyítünk. A forrásig melegített folyadék 5 petcen belül 
nem színtelenedhet el. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Alkáli- é5 alkáli7fiilijémek. cg pontossággal mért kb. 1 g sót és 1 g R-ammónium
kloridot 50 ml vízben oldunk és az oldatot vízfütdőn 100°-ra melegítjük. Rázo
gatás közben cseppenként annyi R-ammónia-oldatot elegyítünk hozzá, hogy a 
csapadékos folyadék éppen ammónia-szagú legyen, A lombik tartalmát le·
hűtjük és 100 ml-te kiegészítve ülepedni hagyjuk. A csapadékos folyadék tisz
t~ját 7 cm átmérőjű papirosszűrőn megszűrjük„ A kristálytiszta szűredék 50,0 
ml-ét az I 100. lap 4) szerint vizsgáljuk. Az enyhén kiizzított maradék legfel
jebb a készítmény 0,3 %-a lehet 

o) Tartalmi meghatározá< [vm(JII}] „ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2i g sót 100 
ml-es mérőlombikban 5 ml R-sósavban oldunk„ A lombik tartalmát vízzel 100 
ml-re egészítjük ki. Az oldat 10,00 ml-es részletét az I 304, lap e) szerint vizs
gáljuk. 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 2,703 mg (lg, 43188) FeCl3,6H20-t jelez. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az <\ZOnosnak talált és makrnszkóposan megfele16nek ítélt készítmény 
olvadáspontját ellen6rizzük és az m) (szabad klór) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá1. Igen jól záró üvegdugós üvegben; fényt61 védve tar\juk.. 
Vas(III)kloridot tartalmaz a «Ferrum >esquichloratum rnlutum 50 %». 
Inkompatibili.s ezüst·-sókkal, lúgos kémhatású anyagokkal, szalicilsavval, cser-

savval stb. · 

Márnév .. «Ferrum sesquichloratum crystallisatum" (Ph. Hg. IV.), «Ferrum 
trichloratum" (Sz .. VIIL), Ferriklorid. 

145. 

Ferrum sesquichloratum solutum 50% 
(Ferr.. sesquichlor .. sol.) 
Vas(III)klorid-oldat 

Sárgásbarna-színű folyadék Szagtalan. fze savanyú összehúzó, fémes .. 
A nyálkahártyát marja .. 49-51 % FeCl„ 6H 20-t tartalO::az. 

Oldékonyság. Vízzel, szesszel, glicerinnel minden arányban elegyíthet6. 
Kémhatás. A lúgított oldat (2 + 18) savanyú. 
Sflrfiség. 1,290-1,300. 
Ké>:cíté>. 50 g yas(III)kl~ridot (ferrum sesquichloratum) annyi vízben oldunk, 

hogy az oldat sulya annyr g legyen ahány % FeC13 6H20-t a feloldandó 
vas(III)klorid tartalmaz. ' 

Azonossági vizsgálat 

a) Vas(lll) .. Az oldat 2 cseppjét 5 ml vízzel hígítjuk s 1 ml R-ammónia-oldatot 
elegyítünk hozzá„ Rozsdabarna-színű pelyhes csapadék keletkezik. 

b) Klorid. Az oldat 2 cseppjét 5 ml vízzel hígítjuk és 1 ml R-salétromsavval savanyítva„ 
1 ml R-ezüstnitrát-oldattal rázzuk össze. Túrós, fehér csapadék keletkezik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlurt an}agok. A készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen. 
2 g készítményt 18 ml vízzel hígítunk. Ezt az oldatot használjuk a d}, f}, g. 
i}, k) és l) alatti vizsgálatokhoz 

d) Szabad sav. i) Va;{Il). 
e) Bázisos só j) Kalcium és n1agnézium. 
f) Ólom.. k) Szulfát 
g) Réz I) Nitrát és ammónium 
h) Arzén. m) Szabad klór. 

A d},f), g), i}, k) és/) vizsgálatokat a e) szerinti oldattal a «Ferrum sesquichlora
tum» cikkely azonos pon1jai szerint végezzük„ 

Az e), h), J) és m) alatti vizsgálatokat a «Ferrum sesquichloratum» cikkely azonos 
pon~jai szerint, de kétszer annyi készítménnyel végezzük, 

A változások megengedett mértéke fele a «Ferrum sesquichloratum» cikkelyben 
megengedett éx tékeknek. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Alkáli- és alkáli-földfémek„ cg pontossággal mért kb. 2 g készítményt a «Fer1um 
sesquichloratuw> cikkely n) pon~ja szerint vizsgálunk. A kiizzított maradék 
legfeljebb a készítmény 0,15 %-a lehet. , , , , , 

0 \ Tartalmi me~határozás [va>( III)].. 0, j mg pontossaggal mert kb, 0,55 g keszitmenyt 
mérőlQmbikban 5 ml R-sósavval elegyítünk és az -oldatot vízzel 100 ml-re hígít
juk„ Az oldat 10,00 ml-es részletét az I 304. lap e) szerint vizsgáljuk.. . 
l mI 0,01 n nátriumtioszulfát-old~t 2-i 703 mg (lg ~43188) FeC1 1, 6H20-t Jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelel6nek ítélt készítményt 
az m) (szabad klór) szerint vizsgá\juk. 

Eltartá>. Üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Vas(III)klorid-oldattal készül a «Sirupus ferri chlorati OX)'dulati." 

146. 

Ferrum sulfuricum oxydulatum 
( Ferr. .su/j) 

Vas(II )szulfát 
FeS0 4,7H 20 ms = 278,03 

Attetsző zöld kristályok, vagy kékesz?ld kristályos ,l''.'L Szaga nincs. Jz? 
fémes összehúzó Száraz levegőn málhk s lassan baz1sos vas(III)szulfatta 
alakul. 19,9-20,4 % Fe(II)-t tartalmaz, ami 98,9·-101,5 % vas(II)szulfat-· 
nak (FeS0 4, 7H 20) felel meg.. , , , . 

Oldékony1ág. 1,6 sr vízben, 0,3 sr forro vrzben oldod1k. R-szeszben gyakor
latilag oldhatatlan. 

Kemhatá>. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 9) gyengén 
savanyú vagy savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) fTas. 0,05 g sót 4 csepp R-sósavban és 3 ml v.ízb:n oldunk .. Az oldatban 1 ml 
R-kálium-vas(III)cianid-oldattól sötétkék csapadek keletkezrk. 

b) Szulfát. 0,05 g sót 4 csepp R-sósavban és 3 ml vízb;n oldunk _Az oldathoz 1 ml 
R-báriumklorid-oldatot elegyítünk. Fehér csapadek keletkezik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan an;•agok (bázisos só)„ 2 g só 40 ml frissen kifü:ra,lt, és lel;űtött ví~ben 
maradék nélkül oldódjék. Az oldat közvetlen az elkeszrtese utan legfeljebb 
gyengén opalizálhat. Az oldat 1 ml R-kénsavval megsavanyítva tisztuljon fel 
teljesen . 

d) Savasság.. 1 g sót 19 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben oldunk. Az oldat hrdro
génkitevője az I 77„ lap 12) szerint meghatározva pH = 3J5-nél nem lehet 
kisebb 
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e) Ólo1n, 0,.5 g sót .5 ml R-salétromsavban oldunk s az oldatot vízfürdőn addig mele
gítjük, míg barnaszínű gőzök már nem fejlődnek„ Az oldathoz feleslegben 
R-nátronlúgot öntünk, vízzel 25 ml·-re kiegészítjük, majd a csapadékos folya
dékot r:edős papirosszűrőn megszűi:iük Ezt a szüredéket használjuk a}) alatti 
vizsgálathoz is,. 10 m1 színtelen szűredéket az I 96. lap 1/a szerint vizsgá
lunk„ A változás megengedett mértéke grainmonként .50 'Y Pb. 

f) N.:hézfémek (réz, cink stb.).. cg pontossággal mért lg sót 2 ml R-sósavban és 20 ml 
vízben oldunk„ Az oldathoz addig csepegtetünk brómos vizet, míg a folyadék 
sárgaszínű lesz és a bróm szaga érezhető„ A bróm feleslegét kiforraljuk„ A még 
forró reakcióelegyhez 20 ml vizet és kis feleslegben R-ammón1a-oldatot öntünk. 
Az .50 ml-re kiegészített csapadékos folyadékot tömöti papirosszűrőn kristály
.tisztára szű1jük„ Ezt a szűredéket használjuk a kJ alatti vizsgálathoz is„ 
10 ml szűredéket az I 96 .. lap 2/a szerint vizsgálunk„ A változás megengedett 
mértéke grammonként 50 'Y Cu ill. Zn. 

g) Arzén„ 2 g sót 4 ml víz és 6 ml legtöményebb R-sósav elegyében oldunk, majd 
10 ntl R-Bettendorf-oldatot öntünk hozzá„ A színtelen reakcióelegyet két egy
forma kémlőcsőben 2 egyenlő részre osz~iuk s az egyik kémlőcsövet 15 percen 
át forró vízfürdőbe merítjük, majd lehűtjük. A..két kémlőcsőben levő folyadék 
színe azonos legyen. A készítmény arzént nem tartalmazhat 

h) Va.s(III) l g készítményt 200 ml-es· üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 30 ml 
R-sósavban oldunk. Az oldathoz .5 csepp I-keményítő~oldatot cseppentünk, 
2 g kristályos káliumhidrogénkarbonátot szórunk és a lombikot vízzel meg-· 
nedvesített dugójával lazán elzárjuk. A gázfejlődés megszűnte után 1 g R
káliumjodidot szórunk a lombikba. Negyedóra elteltével az esetleg megkékült 
oldat eJszíntelenítésére legfeljebb 0,2 ml 0, ,1 n nátriumtioszulfát-oldat fogyhat. 

i) Ammónium„ 0}5 g porrá dörzsölt sót az I 99 .. lap 7/b szerint vi'.?sgálunk„ A lakmusz-· 
papiros nem kékülhet meg, 

j) Klorid. 5 ml e) szerinti szüredéket az I 100 .. lap 10/b szerint vizsgálunk 
A változás megengedett mértéke grammo.nként 250 y CL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Alkáli- és alkáli:földfémek .. 20,0 ml f) szerinti szűredéket az I 104 .. lap 4) szerint 
vizsgálunk„ Az enyhén kiizzított mar ad ék legfe~!ebb a készítmény 0, 1 %-a 
lehet. 

1.1 Tartalmi meghatározás [vas(II)].. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,3 g sót 200 ml-es 
Erlenmeyer-lombikban 30 ml víz, 20 ml R-kénsav és 20 ml R-foszforsav előre 
elkészített elegyében oldunk s az oldatot 0, l n káliumpermanganát-oldattal 
titráljuk., 
l ml 0, l n káliumpermanganát-oldat 2 7,80 mg (lg ,44408) FeSO,, 7H

2
0-t 

jelez,. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak -talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 1 
g-ját 2 ml R-kénsavval megsavanyított 20 ml vízben oldjuk. Az oldat 1 ml 
kénhidrogénes víztől nem változhat (réz, ólom, arzén). ,fi. készítményt az i) 
(ammónium) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá<.. Jólzáró üvegdugós üvegben, világos helyen tartjuk, 
Vas(II)szulfattal ké<zül a «Pilula .ferri wrbonici»„ 
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Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, foszfátokkal, benzoátokkal ( csa
padék) és oxidáló anyagokkal 

Mámév Fenoszulfat. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

O,l·-0,2 g 
0,3-0,6 g 

147. 

Formaldehydum solutum 
( Formald. 50[.) 

Formaldehid-oldat 

HCHO ms = 30,03 

, , ' r • ' ' aJ·átos égető ízű folyadék. A formai-
Színtelen, átlátszo, szuros, J.Ojt~ sz~gu, s„ . t" VízfUrdőn beszárítva 
hid ld t ' " e a nyálkahartyat erosen 1zga Ja, 'k' 

de , . -o. a es goz h, I . " bb hevítéskor meggyullad és mar ade 
fe~lekr.ltoml'eget34h0agy38 ~t~~' r!:'n~1~~hldet és változó mennyiségű (10-15%) ne u e eg„ , , 10 

metilalkoholt tartalmaz,. „ 
Oldékony.ság„ Vízzel, szesszel minden arányban elegyítheto„ 
Kemhatá5. A frissen kiforr alt és lehűtött vízzel hígított oldat ( 1 + 19) sem

leges vagy gyengén savanyú, 
Sűrűség. 1,070-1,090. 

Azonossági vizsgálat 

1 ml R-ezüstnitrát-oldathoz 1 csepp R-nátronlúgot és, annyi R-ammónia-ol~atot 
a) ele ítünk mí a kezdetben leválott csapadék feloldodo;t,. Az oldathoz ,2 c„~jJP 

k ' g~t ény't e~gyítünk A felmelegített oldatból bamasfekete csapadek valrk 
eszr m k k' "d.k 

ki és a kémlőcső falán esetleg ezüsttü ör epzo 1 „ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Színez!, anyagok, A készítmény színtelen legyen , , 

S • 4 ml készítményt 36 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel hrgrtunk. Ezt e) avaHag. · · 'l kh · 
az oldatot használjuk a d), e) és f) alattr vrzsga ato oz rs. . . 
10 ml hígított oldat l ml 0, l n nátronlúggal és 2 csepp 1-fenolftalem-oldattal 
elegyítve pirosra színeződjék„ . 

d) Nehézjimek (ólom, vas, cink stb.). 10 ml c) szerinti ol~~t?t az ! 96 lap 2/a szennt 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke nnllrhterenkent 10 'Y Pb ill. 

Fe vagy Zn, ., , 'k ld t 
e) Szulfát„ 10 ml c) szerinti oldatot az I 99 .. lap ,9/a szerint - szulfat-mertc o a 

nélkül - vizsgálunk.. A reakcióelegy nem valtozhat. . 
f) Klorid .. 10 ml e) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 

megengedett mértéke milliliterenként 25 'Y CL 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Izzítási maradék. 10,00 ml készítményt az I 104 lap 4) szerint vizsgálunk„ Az 
enyhén kiizzított maradék legfeUebb 0,00.5 % lehet. 

h) Taitalmi meghatározás. 100 ml-es mérőlombikba 50 ml vizet öntünk s a dugójával 
elzárt lombik súlyát mg pontossággal megállapítjuk, A lombikba kb. 0,70 ml 
formaldehid-oldatot pipettázunk s a dugójával elzárt lombik súlyát mg pontos
sággal újból megállapítjuk, A lombik lóbálással elegyített tartalmát vízzel 
100 ml-re egészítjük ki„ Az oldat 5,00 ml-es részletét üvegdugós Erlenmeyer
lombikban 20,00 ml 0, 1 njód-oldattal és 5 ml R-nátronlúggal elegyítjük 15 perc 
múlva a folyadékot 10 ml R-sósavval megsavanyítjuk és jelzőül néhány csepp 
!-keményítő-oldatot alkalmazva, 0, 1 n nátriumtioszulfát-oldattaJ titráljuk„ 
1 ml 0,1 n jód-oldat 1,501 mg (lg ,17647) formaldehidet (CH

2
0) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
h) (tartalmi meghatározás szerint) vizsgáljuk. 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, szobahőmérsékleten 
tartjuk. 

Formaldehidet tartalmaz a «liquor formaldefzydi rnponatU5 .. » 

lnkompatibilí5 ammóniával, nátronlúggal, könnyen redukálható anyagokkaL 
Mámév .. «Formalinum» (Sz .. VIII.), «Liquor formaldehydi». 
Megjegyzés .. Huzamosabb tárolásnál a formaldehid-oldatból fehér, pelyhes 

üledék (polimerizációs termékek) válik ki. 

A nagyobb mennyiségű üledéket tartalmazó készítményt úgy javíthatjuk 
meg, hogy az összerázott készítményt néhány csepp R-kénsavval megsavanyítjuk 
és üvegkészülékből ledesztilláljuk. Az előtétként használt lombikba negyed
annyi vizet öntünk, mint amennyi formaldehid-oldatot kívánunk desztillálni .. 
A desztilláció alatt az üveghűtő csöve a szedőben levő víz felszíne alá érjen 
A formaldehid-oldatot egy negyedéig Iedesztilláljuk A szedő tartalmát össze
rázzuk és formaldehid tartalmát a h) szerint meghatározzuk 
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148. 

Fuchsinum basicum 
(Fuchsin .. basíc) 

Fukszin 
Rozanilin- és pararozanilinklorid 

Rozanilinium- és pararozaniliniumklorid 

~ ·X 

NH2 

H N Cl 4H 0 ms = 395,88 
Cm rs 3 ' 2 - 409 91 
C 20H 20N 3 CI,4H20 . . . ms - 'o) 

Rozanilinklorid(C20H 20N 3 Cl, 4H 20)és pararozanrlmklond (C„H18Ns Cl, 4H, 
keveréke. 

Sötétzöld, csillogó fémfényű kristályok vagy sötétpiros por. Szagtalan .. Íze 
keserű .. Vizes oldata bíborvörös-színű. 

Oldékonyság .. 500 sr, vízben 9 sr R-szeszben oldódik. Éterben és kloroformban 
gyakorlatilag oldhatatlan .. 

Kemhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült old,ata ( 1 + 499) semleges,. 

Azonossági vizsgálat 

a) Fukszin 0,01 g készítményt 5 ml vízbe~ oldunk A_z ol~athoz cseppenként 1 ml 
10 %-os csersav-oldatot elegyítünk. Piros csapadek vahk le, 

b) 0,10 g készítményt 100 ml-es mérőlombikban 50. ml ví~ben oldunk ,~2. oldat?t 
20 ml 5 %-os náttiuropiroszulfit-oldattal és 5 ml R-sosavval elegy1tjuk, _mzqd 
vízzel 100 ml-re hígí~juk. 2 órán belül. az oldat telje~en: va~y csaki:em teljesen, 
elszíntelenedik„ Ezt az oldatot használjuk a g) alatti v1zsgalathoz is„ . 
1 ml eJszíntelenített oldat 10 ml híg formaldehid-oldattól (1 csepp formaldehid-· 
oldat I 00 ml vízben) rövid időn belül megpirosodik. , . 

e) 0.02 g készítményt 10 ml vízben oldunk és az oldatot 10 ml 10 %-os am~?n1a .. 
~ldattal elegyítve o, 5 g cinkporral összerázzuk„ Az oldat 10 percen belul el-
színtelenedik.. " „ . , 
1-2 csepp elszíntelenedett oldatot és I----:-2csepp1;--.sósava,t ~zuro~apuosr3: egyn:as 
mellé cseppentünk A szűrőpapiros a ket csepp er1ntkezes1 helyen megpuosod1k. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan anyagok 0,01 g készítmény 5 ml vízben maradék nélkül és tisztán 
oldódjék. 

e) Nehézfémek (ólom, réz, dnk stb.),. 1,0 g készítményt az L 102 lap a) szerint elron
csolunk A n:aradéko: 10 ml vízzel hígí\juk Ezt az oldatot használjuk az f) 
szer1nt1 v1zsgalathoz is · 
5, ml oldatot az L 96. lap 2/a szerint vizsgálunk A változás megengedett mér
teke grammonként 20 y Pb, ill. Cu vagy Zn .. 

f) Arz1n . .. 2 ml e) sze~inti .oldatot az L 97. lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat 
nelkul - R-kalc1umh1pofoszfit-oldattal vizsgálunk„ A készítmény arzént nem 
tartalmazhat 

g) Idegen színezó' an:.yagok„ A b) szerinti vizsgálatban elszíntelenített oldat színe nem 
lehet erősebb a P 4 színmérték-oldatnál. · 

h) ldef!en feitékek. A kJ szerinti szűredék 1 cseppje, fehér szűrőpapirosra cseppentve 
puos foltot hagy hátra, mely a szélén sem iehet eltérő színű„ ' 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási v_eszteség. O,l mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt az I. 104,. lap 
3) szermt 105'-on állandó súlyig szárítunk, A súlyveszteség legfeljebb 19 % 
lehet.. 

j) /zzítá>i maradék .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az I.. 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk., Az enyhén kiizzított maradék legfe1jebb o, 1 % lehet 

k) &;eszben oldhatatlan anyagok. 0,,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt 
10 ml ~-szesszel felfor.ralunk, es az L 103 .. lap 1) szerint vizsgálunk A szűredéket 
használjuk a h) alatti vrzsgalathoz. A maradék legfe\jebb 0,5 % [ehet. 

Tájékoztató gyor·svizsgálat 

Az ';'Zonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
0,01 g-Ja 10 ml R-szeszben melegítéskor maradék nélkül és tisztán oldóqjék. 
Ezt az oldatot a h) (idegen festékek) szerint vizsgáljuk. 
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Eltart~>. .Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tar\juk. 
Fukszmt tartalma;; a «Solutio fuchsini cum rernrcino». 
Inkompatibili> oxidáló és redukáló anyagokkal.. 
Mámév .. Gyémántfukszin„ 

149. 

+ Gametocidlllll 

( Gametocid.) 
Gametocid 

2 ,2 '-Dioxi-1, l '-dinaftilmetán-3 ,3 '-dikar bonsa vas-
6-metoxi-8-( a-metil-fl-dietilamino-butil )-aminochinolin 

COOH 

~· ~ OH 
NH 

COOH 
1 

H3C CH (CH2)3 N(C2Hsl2 

ms 703,80 

Sárga vagy narancssárga színű finom por.. Szagtalan; íze keserű .. 43-45 % 
6-metoxi-8-a-meti!(/l-dietilamino-butil)-aminochinolint (C19H 290N3) és legfel
jebb 57% 2,2'-dioxi-l,l'-dinaftilmetán-3,3'-dikarbonsavat (C 23H 160 6) tar
talmaz. 

Oldéko~y.ság .. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan.„ 19 SI aceton és 1 SI víz elegyé·· 
ben oldódik. 

Azonossági vizsgálat 

a) Gametocid. 0,02 g porított készítméllyt 2 ml tömény R-kénsavval eldörzsölünk 
A sárgaszínű keverék 2 csepp R-formaldehid-oldattól la3'an megzöldül. 

Mi~őségi kvalitatív vizsgálat 

b) Ólom 1 g készítményt az I 102. lap a) szerint elroncsolunk. Az 1 ml-re lefüstölt 
maradékot 3 ml vízzel felhígítjuk. Az oldatot két részre osztjuk. Az oldat 
felét a e) alatti vizsgálathoz használjuk 
Az oldat egyik felét (kb. 2 ml) 20 %-os nátronlúggal óvatosan semlegesítjük, 
majd még 1 ml lúggal túllúgosítjuk.. Szükség esetén az oldatot szűrjük és 12 ml-re 
bepárologtatjuk„ A vizsgálatot a továbbiakban az I 96. lap 1/a szerint foly
tatjuk A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb. 

c) Arzén. A b) szerinti kénsavas oldat megmaradt felét az I 97. lap 3/a szerint 
- arzén-mértékoldat nélkül - R-kalciumhipofoszfit-oldattal vizsgáljuk. A ké· 
szítmény arzént nen1 tartalmazhat.. 

d) S;;i,Zfát. 0,2 g készítményt 20 ml vízzel 1 percig forralunk. A lehűtött csapadékos 
folyadékot 6 crn átmérőjű papirosszűrőn megszűrjük„ Ezt a kristályt~zta szűre
déket használjuk az e) alatti vizsgálathoz is .. 
10 ml szűredéket az I 99„ lap 9/a szerint vizsgálunk„ A változás n1egengedett 
mértéke grammonként .500 'Y so„ 
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1, 

e) Klorid„ .5 ml d) szerinti szüredéket az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk„ A változáS 
megengedett mértéke grammonként .500 y CL 

f) Idegen szerve5 anJ1a,;;ok. 0,2 g készítményt 5 ml R-acetonban oldunk és az oldathoz 
1 ml 17 %-os ammónia-oldatot (2 ml 2 5 %··Os ammónia-oldat +· 1 ml víz) 
elegyítünk A folyadék színe nem lehet erősebb a kb 0,0004 n jód-oldat (l,00 ml 
0,1 n jód-oldat·+ 250 ml víz) színénél 

g) 6-raeto:xi-8-aminochinolin 0, 1 g készítményt 1 ml R-acetonban oldunk és az oldathoz 
cseppenként rázogatás közben 3 ml R-sósavat elegyítünk. A csapadékos folya·· 
dékot .50 ml v-ízzel hígítjuk és papirosszűrőn 100 ml-es mérőlombikba szűrjük. 
.A szűrőn levő csapadékot 3 ízben 10-10 ml forró vízzel mossuk„ A mosóvízze1 
egyesített szűredéket a mérőlombikban R-nátronlúggal semlegesí~jük, majd 
cseppenként annyi 0,.5 n sósavat juttatunk hozzá, míg az éppen feltisztul.. A vízzel 
100 ml-re kiegészített folyadék 10,0 ml-éhez kémlőcsőben 1 ml n sósavat elegyí
tünk, az oldatot .5°-ra lehűtjük és 2 ml frisse11 készített és .5°-ra lehűtött 2,.5 %-os 
nátriumnitrit-oldatot öntü~k hozzá. Az így előkészített oldatot 5 percig 5°-on 
tartjuk, n1ajd 2,.5 ml R-nátriumkar bonát-oldat és 2,.5 ml 0, 15 %-os frissen készí-· 
tett ((Ril·-sÓ-oldat (nátrium-2-oxinaftalin-3,6-diszulfonát-oldat) elegyébe öntjük 
Az elegyet 30 percig 20°-on tartjuk. 
25 mg 6-metoxi··8-aminochjnolint mérőlombikban 10 ml acetonban oldunk„ 
Az oldatot 1 ml n sósavval elegyítjük és vízzel 100 ml-re bígí\juk A felhígított 
oldat 1 ml-ét I ml n sósavval elegyí~jük és vízzel I 0 ml-re hígítva a leírt módon 
vizsgáljuk A gametocidot tartalmazó kémlőcsőben levő reakcióe]egy színe nem 
lehet erősebb az összehasonlítás céljából készített oldat színénél 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

• me felelőnek ítélt készítményt 
Az azonosnak talált és makros~dkoposan . e· sganyagok) szerint vizsgáljuk. . , ) (kl 'd) • zf) (i egen szerv . 

ad) (szulfat), e on es. a_· b „. -yt"l védve zárt szekrényben tartjuk.. ' J '! áró üvegdugos uveg en, 1en o . ' 
Eltartas . .. olz hi (V N) «Plasmochin simplex» (V. N.).. lldásnév„ «P asmoc n» „ " ' 

Ad l • Legnagyobb egyszeri adagja 0,04 g 
ago as. . • da • O 12 g Legnagyobb nap1 a g1a ' 

. d . 0 02 g 
Szokásos egy s.zen a. ag1a o 02-0,06 g 
Szokásos napz adag1a ' 

150. 
Gelatina alba 

( Gelati alb.) 
Fehér zselatin 

" b"l k, "Jt legtisztább enyv, a kollagén rész
A csontból, porcbó! vagy• bor o • eszut . ek keveréke. Átlátszó és csaknem •• 

'd !' . 'b"J armazo oldhato pro em .. „. leges hi ro izise o sz ' , 8 •1 0 l-0 2 mm vastag, uveg1enyu, 
· t 24 cm hosszu cm sze es, ' ' J' h t' K es színtelen, mm egy ·k "rítóháló fonalainak lenyomata at a o .. , er -

rngalmas lemezek, melye en asza C k em íztelen és szagtalan„ Szarazon 
kedelmi jelzése «extr.a» vagy «arany». sa n 

eltartva nem változik. • . d me Iá ul és megduzzad. Vízből 
Oldékonyság. Hideg vízbei; nem .oidlo~~;ró evizb~n ~oldódik, oldata a polari

saját súlyának 5-10-szereset. veszi e „ k'h"lve megkocsonyásodik.. Előzetese:1 
zált fény sí~ját. balra forgatja. Oldat~ a~b~n oldható. Glicerin és víz ~legye
vízben és ghcennben duzzasz~va,b ece ~l D mban illó és zsíros olajokban 
ben is oldható. R-szeszben, eter en, oro or ' 

<>idhatatlan.. . . , 1 k' ··it oldata (1 + 49) semleges .. Kémhatás. Frissen kiforralt vizze eszu 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g zselatint .5 ml meleg vízbei; oldunk Az oldat néhány csepp 10 %-os csersav-

oldattól azonnal megzava,rosod1k z oldat-feléhez néhány csepp R-sósavat 
b) 0 03 g zselatint 4 ml.meleg v1zben ol~un\.A k Sáraa csapadék válik ki.. Az oldat 

'és 1 ml R-káliumkromát-old~:ot ~,eg~~ :in 3„cse p ·R-rézszuliát-oldattól ibolya-
másik fele n~hány csepp ~-natron ugto es p 
színű lesz (biuret--reakc10)" 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

l . t .50 ml meleg vízben oldunk. A meleg oldat 
e) Oldhatatlan és 5zinezf, anyagok. 1,g zse at,1:ű Az oldat tiszta és átlátszó legyen; ,2 ?m 

nem lehet kellemetlen szagu vagy i „ , r 'Ihat Színe az 2 színmertek-
vastag rétegben legfeljebb csak gyengen apa iza " ' 

ld 'l em lehet sötétebb. . , kh 
o. atna n · 1· k d 1 , a h) alatti v1zsgalato oz .. Ezt az oldatot haszna JU a / es 
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d) SavaHdg. 3 ml e) szerinti oldatot 6 ml vízzel hígítunk és 2 csepp I-fenolftalein
oldattal elegyítünk. Az oldat nem színeződhet, 0,20 ml 0, 1 n nátronlúgtó] 
azonban meg kell piroBodnia. 

e) 7'lehéz __ fémek (ólom, vas, cink .stb.). A k) szerinti izzítási maradékot 0,.5 ml R-sósavban 
és 5 ml vízben melegen oldjuk, 4 cm átmérőjű papirosszűrőn szű1jük„ A szűre
déket az I. 96. lap 2/a szerint viz~gáljuk. A változás megengedett mértéke 
grammonként 50 'Y Pb iIL Fe vagy Zn. 

f) Ar.e;én„ I,0 g apróra vágott z5elatint porcelántégelyben 0,5 g vízmentes nátrium
karbonáttal és néhány csepp vízzel elkeverünk, a keveréket óvatosan melegítve 
kiszárí~juk, majd 0,5 g vízmentes nátriumkarbonáttal fedve, kiizzítjuk ... Kihülés 
után a ma1adékot 2 ml vízben és 3 ml legtöményebb R-sósavban oldjuk, az 
oldatot szűrjük és az l„ 97„ lap 3/b sze1int vizsgá1juk„ A változás megengedett 
mértéke g1ammonként 10 'Y As„ 

g) Szulfit., 10 g apróra vágott vagy polÍtott zselatinra az L 117. lapon (1.5. ábra)· 
leírt készülék 250 ml-es lombikjába 100 ml vizet öntünk, majd, 1 g kálium
hidrogé:p_karbonátoL szórunk a lombikba és összeállítjuk a készüléket,, A csiszo
latokat törriény foszfo:r·savval tömítjük„ A készülék ráforrasztott kis csapos tö]-, 
cséréből óvatosan 5 ml tömény R-foszfürsavat csepegtetünk a deszt111álólombikba .. 
Előtétként olyan 100 ml-es lombikot használunk, melybe előzetesen 0,75 ml 
0,1 n jódoldatot és 50 n1I vizet öntöttünk., Desztillálás alatt a hűtőcső vége a 
felfogó edényben foglalt folyadék színe alá é1jen,. Óvatosan 35 ml folyadékot 
desztillálunk le. A desztillálás befejezte után a szedőben foglalt folyadék sárga 
színű mar-adjon, illetőleg néhány csepp I-keményítő-oldattól kékszíníí legyen,. 
A készítmény tehát grammonként legfeljebb 240 'Y S02-t tartalmazhat 

h) Arab-mézga,fehérjek 3 ml e) szerinti oldatot 6 ml vízzel hígítunk Az oldat 5 csepp 
R-bázisos ólon1acetát-oldattól nem változhat 

i) K'ocsonyásodáL 0,50 g zselatint 15 percig 50 ml vízben duzzai;;:ztunk, majd- 60°„os 
vízfürdőben oldódásig melegítünk. 10 ml oldatot, 16 X 160 mm-.es kémlőcsőben, 
6 órára jeges vízbe áJlítuhk, Az oldatnak olyan kocsonyává kell dermednie, mely 
alakját nem változtatha~ja, ha a kémlőcsövet felfordítjuk és amely rázáskor nem 
válhat el a kémlőcső fenekétőL 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Szárítási ve.szteség .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g zselatint becsiszolt fedelű, 
lapos szárítóedényben .5 ml Vízben oldunk„ Az oldatot vízfürdőn bepárolog
tatjuk és a maradékot az I 104. lap 3) szerint vizsgá\juk A súlyveszteség ]cg„ 
feljebb 17 % lehet. 

k) Izzítási maradék.. O, 1 mg pontossággal m.ért kb, 0,20 g zselatint az I 104. lap 4) szerint 
elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 2 % lehet. A maradékot 
az e) szerinti vizsgálathoz használjuk. 

Bakteriologi';li vizsgálat 

!) A zselatint az L 224 lap 6) szerint vizsgáljuk A zselatin grammonként leg-· 
fe~jebb 10 OOO csírát tarta]n1azhat Antrax-, tetanusz .. és egyéb patogén csírákat 
nem tartalmazhat, 

Tájékoztató gyor svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk 

242 

Megjegyzés. Injekció céljára csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható, 

Eltartás. Jólzáró edényben, száraz helyen tartjuk. Csak steril oldatokat 
tarthatunk készletben, 

Másnév .. «Gelatina animalis»„ 

151. 

Glucosum 
(Glucos.) 

S?.ő!őcukor 
a-D-Glukóz 

H OH 

C6Hr 20 6 ms = 180,15· 

Fehér, kristályos por. Szaga nincs .. fze édes .. LegaÜbb 90 % szőlőcukrot 
(C6H 120 6) tartalmaz,. • 

Oldékonyság. 1 sr víz, 55 sr R-szesz olqja .. Eterben és kloroformban gyakor
latilag oldhatatlan. 

Kemhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( l+I 9) semleges ... 
Specifikus forgatóképesség .. + 51,5°-tól + 53,5°-ig. A 105°-on állandó súlyig 

szárított készítményt 1 csepp R-ammóniával Iúgosított vízben oldjuk. 

Azonossági vizsgálat 

a) csepp ecetsavval megsavanyított 1 ml vízben 0;05 g R-réz(II)acetátot oldunk. 
Ezt az elegyet 0,0.5 g szőlőcukornak .5 ml vízzel készült oldatához öntjük. Rövid 
forralás után barnavörös zavarosodás keletkezik, m'ely a kémlőcső alján -később 
téglavörös üledék alakjában gyűlik össze. 

b) 0,01 g szőlőcukor 4 ml R-nátronlúggal készült oldata forrásig melegítve megsárgul... 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) 5 g szőlőcukor 10 ml vízben tisztán oldódjék„ Az oldat színe nem lehet erősebb 
a Z 3 színmérték-oldatnál 
Az oldatot 100 ml-re hígítjuk. Ezt az oldatot használjuk az f), g), h) és 
j) alatti vizsgálatokhoz .. 

d) L.úgouág, .sava_1ság,. 0,5 g szőlőcukor 10 ml fi:issen kifürralt és lehűtött vízzel készült 
oldatához 2 csepp !-fenolftalein-oldatot adunk .. Az oldat színtelen legyen, 0, 1 
ml 0,01 n 4átrónlúgtól azonban me;g kell pirosodnia. 

e) ]{ehézfémek (ólo1n, v.as, cink stb„), 1 g készítményt az I. 96. lap 2/a szerint vizs
gálunk .. A vál~ozás megengedett fi1értéke grammonként 10 'Y Pb ill. Fe vagy Zn„ 
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j ,: 

f) Szulfát .. 10 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szefint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 ·y 80 4 . 

g) Klorid. 10 ml e) szerinti oldatot az L 100. lap 10/a szerint vizsgáluí1k A változás 
megengedett mértéke grarrnnonként 50 'Y Cl. 

h) Répacukor .. 10 ml e) szerinti oldatban 0,2 g R-rezorcint oldunk, majd az oldatot 
2 ml tömény R-sósavval elegyítve, vízfürdőn 2 percig melegítjük. Az oldat színe 
5 perc mulva nem lehet erősebb a P 2 színniérték-oldatnáL 

i) Dextrin, tejcukor. 2 g porrádörzsölt szőlőcukrot 30 ml R-szesszel visszafolyóhűtővel 
ellátott lombikban 5 percig forralunk A készítmény kristálytisztán oldódjék. 

j) De.xtrin, keményítő és redukáló anyag .. 10 ml e) szerinti oldathoz és másik kémlőcsőben 
10 ml vízhez 1-1 csepp R-sósavat és 0,05-0,05 ml 0,1 njód-oldatot elegyítünk.. 
A két oldat színe között különbség nem lehet. 

k) Idegen 5.terve.s anJ1ag (répacukor). 0,05 g előzetesen 105°-on kiszárítottés el porított 
szőlőcukrot ·-· előzetesen tömény R··kGnsavval kiöblített kémlőcsőben - .5 ml 
tömény R-kénsavval rázogatunk„ Az oldat színe egy óra múltári sem lehet erősebb, 
mint az S 4 színmérték-oldat.. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

J) Száritási veszte.ség. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g szőlőcukrot az I 104 .. lap 3) 
szerint 105° -on állandó súl)rig szárítunk,. A súlyveszteség legfeljebb 10 % lehet. 

m) Izzítási maradék ,0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az I. 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk., Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet 

n) Tartalmi meghatározás. O, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,80 g szőlőcukrot mérő;
lombikb'ln vízzel 100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es részletét az l 137 .. lap 
24) szerint vizsgáljuk. 
A vizsgálat eredményét a hivatkozott f~jezét \ltasítása szerint számí~juk ki.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

1 g azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
20 ml vízben oldunk.. Az oldatot ah) (répacukor) és j) (dextrin, keményítő 
és redukáló anyag) sze!Ínt vizsgáljuk. 

EltartáL. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Szőlőcukrot tartalmaz az «lnyectio glucosi 10%, 20% el 40%». 

Másnév, «Saecharum uvae» (Ph Hg. IV.), «Saccharum amylaceum», 
«Dextrose>:i.. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

5-10 g 
15-50 g 

MegjegyzéL Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 
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152. 

Glycerinum 
( GT(ycerin) 

Glicerin 
CH 20H 

ÓHOH 

bH,OH ms = 92,09 

Kristálytiszta, színtelen, szirupsűrű folyadék. Szaga nincs„ Íze tisztán édes 
és a szájban meleg érzést kelt.. Levegőn nedvességet szí 85,0-88,0 % vízmentes 
glicerint (C3H 80 3) tartalmaz„ „ 

Oldékonyság,. Vízzel, R-szesszel minden arányban elegyedik. Eter ben és kloro
formban, valamint illó- és zsíros olajokban gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kemhatás,. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült elegye (1 +· 19) sem
leges. 

Síirűség. 1,222-1,229 

Azonossági vizsgálat 

a) 1 csepp glicerint 2 ml tömény R-foszforsavval melegítünk.:_ Fojtó akrolein-szag 
érezhető„ 

MinŐségi kvalitativ vizsgálat 

b) Oldhatatlan és színező anyagok. A glicerin üledékmentes és tiszta legyen .. Színe nem 
lehet erősebb, mint a Z 1 színmérték-oldat. 

c) Savas5~g .. 10 ml glicerint 40 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígítunk„ Ezt az 
oldatot használjuk a d), g) és h) alatti vizsgálatokhoz is .. 
10 ml oldat 5 csepp I-brómtimolkék-oldattól sárgára vagy zöldre színeződjék, 
de 0,1 ml 0,01 n nátronlúg hozzáadására kéküljön meg .. 

d) Nehézfémek (ólom, vas, cink .stb.) .. 10 ml e) szerinti oldatot az L 96 lap 2/a szerin! 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke milliliterenként 5 'Y Pb i!L 
Fe vagy Zn, 

e) Arzén. 1 g glicerint az L 97 .. lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizs-· 
gálunk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat. 

f) Ammónium-vegyületek, enyvanydgok . .5 ml glicerin és 5 ml R-nátronlúg elegye fOrrásig 
hevítve ammónia vag'y más kellemetlen szagot ne árasszon,. Forralás után az 
elegy színe nem lehet erősebb, mint a Z 2 színmérték-oldat„ 

g) Szulfdt,. 5. ml e) szerinti oldatot az I. 99,. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke milliliterenként 50 'Y S04 . 

h) Klorid, 5 ml e) szerinti oldatot az L 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke milliliterenként 25 'Y CL 

i) Aldehidek. 5 ml glicerin, 10 ml víz és 1 ml R-kénessavas fukszin-oldat elegyét üveg
dugós üvegben 1 órára sötét helyre tesszük„ Az oldat nem lehet sötétebb színű, 
mint a 0,001 n káliumper.manganát-oldat.. 

j) Cukor .. 5 ml glicerin, 5 ml víz és 5 csepp R-kénsav elegyét 5 percig vízfürdőn mele
gítjük, majd az oldathoz 1 ml Fehling-I-oldatot és 1 ml R-nátronlúgot elegyítünk. 
A sötétkék-színű oldatot 1 percig forraljuk.. A reaj<ciókeverék nem változhat.. 

k) Elszenesedő anyagok. 2 ml glicerin óvatosan hevítve' csak alig világító kékes lánggal 
és szenesedés nélkül égjen el. 
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1) Idegen <zerves anyagok; 10 ml glicerin és 10 ml R-kénsav elegye vízfürdőn 5 percig 
melegítve csaknem_ szagtalan legyen és színe nem lehet erősebb, mint a Z 2 szín
mér ték-oldat 

/;/5j/yt!/ v?.(/: ,,{,,( Minőségi kvantitativ vizsgálat -

m) .Zsír.sav, é.szter„ 25 ml gliC~rin, 25 ml fiissen kifürralt és lehűtött víz és 10,00 ml 
0, 1 n .. nátronlúg elegyé~ vjzfürdőn 15 percig melegítjük, majd kihűlés után,_ 
. 5 csepp I-fenolftalein-oldat~t használvajelzőül, 0,1 n sósavval titráljuk. A 0,1 n 
sósavból legalább 8,0 ml fog'yjon„ Egyidejűleg «ür~s kísérletet» végzünk. 

4 A glicerin semlegesített oldat'ii nem lehet kellemetlen szagú. 
n) fz;ítá<i maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 2 g glicerint az L 104. lap 4) szerint 

óvatosan hevítve elégetünk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,02 %lehet, 
o) Tartalmi rneghatározás. A készítmény sűrűségét az I. 67„ lap 5) szerint ellenőrizzük„ 

A sűrűségnek megfelelő glicerin (C3H 80 3)-tartalmat a XXI táblázat (I. 436. 
lap) adataiból állapítjuk meg. 

f Tájékoztató gyor'Svizsgálat 

Az azonosnak talált megfelelő sűrűségű készítményt a b) (oldhatatlan és 
színező anyagok), e) (savasság), d) (nehéz fémek) és !) (idegen szerves anya
gok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 
qlicerint tartalmaz a «Fa~x praeparqtq <Pi<sa», «Mucilago ad catheterem», «Pilula 

J!rn carbonzci», «Supp~<~torzum glycenni», « Tznctura tlrymi», «Unguentum glycerini» 
es az «llnguentum .stearznz>>. 

Inkompatibili< oxidáló szerekkel, kiváltkép salétrnmsavval. 
Márnév .. Prnpántriol. 

153. 

+ Gonadotropinum chorionicum (ex urina) 
( Gonadotr chorion.) 

Chorion-gonadotrop-hormon 

\er~es nők vizeletéből nyert és tejcukorral vagy egyéb közömbös, vízben 
oldodo anyaggal megfelelő hatásé_rtékre beállított, luteinizáló steril készítmény. 

Fehér vagy sárgás fehér por.. Ize és szaga jellegzetes„ I mg készítmény I O 
nemzetközi egységet (NE) tartalmaz„ 

Oldhatú<ág. Vízben oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Oldhatatlan anyagok.. 0,02 g készítmény 1 ml vízben maradék nélk\il oldócjjék. 

Minőségi kva~ntitativ vizsgálat 

b) Hatá<értékvizsgálat„ A készítmény hatásértékét az I. 238. lap 6) szerint biológiai 
eVárással határo,zzuk m~g és aiinak egy mg-jára vonatkoztatott nemzetközi 
egységekben (NE) fojezzük ki.. 
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Eltartá<. Sterilen elzárt üvegcsövekben, 20°-ot meg nem haladó hőmérsék
leten, zárt szekrényben tartjuk„ 

Másnév, «Ülanduantin-Ch» (V.N .. ) .. 

Adagolá<. Legnagyobb egyszeri adagja 2000 NE 
Legnagyobb napi adagja 2000 NE 
Szokása< egy.<zeri adagja s .. cut 10-30 mg ( = 100-300 NE) . 
Szo.kárn< napi adqgja s .. cut.. 10-30 mg ( = 100-300 NE). 

Gmk az érvényben levő rendelkezérnknek megfelelő é< fo.rgalombahozatalra en#,edélyezett 
ké<::.ítmény tartható ké1z/etben„ 

154. 

+ Gonadotropinum e sero 
(Gonadotr. e <ero) 

Szérum-gonadotrop-hormon 
Terhes lovak szérnmaból nyert, tejcukorral vagy egyéb közömbös, vízbe? 

oldódó anyaggal megfelelő hatásértékre beállított, tüszőérlelő hatású, stenl 
készítmény .. 

Fehér por Íze 1 és szaga jellegzetes. 1 mg készítmény 4 nemzetközi egységet 
(NE) tartalmaz. 

Oldékony<ág. Vízben oldódik. 

Minőségi kValitativ vizsg<:ilat 

a) Oldhatatlan anyagok. 0,02 g készítmény 1 ml vízben maradék _nélkül, tisz'.án oldódjék 
b) Fehérje .. Az a) szerinti oldat 1 csepp 20 %-os szulfoszahc1lsav-oldattol legfe\Jebb 

gyengén opalizálhat 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Hatá<értékvizsgálat .. A készítmény hatásértékét az I. 240. lap 7) szerint biológiai 
eljárással határozzuk meg és a_!lnak 1 mg-jára vonatkoztatott nemzetközi egy
ségekben (NE) fejezzük ki. 

Ettartá<.. Sterilen elzárt üvegcsövekben, 20°-ot meg nem haladó hőmérsék
leten,. zárt szekrényben tartjuk. 

Másnév. «Lutocrescin» (V N„) .. 

Adagolá<.. Legnagyobb egyszeri adagja s„ cut. 
Legnagyobb napi ~dagja s. cut.. 
Szokárn< egJ<zeri adagja s. cut.. 
S;:,okáws napi adagja s .. cut.. 

2000 NE 
2000 NE 
50-200mg (= 200-,----lOOONE) 
50-200 mg ( ,--- 200-1 OOO NE) 

Gmk az érvényben levő rendelkezérnknek megfelelő és forgalombaho.zatalra engedé!Je·· 
zett ki<zítmény tartható ké<zletben. 
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155. 

+ Heparinum solubile 
( Hepárin solub.) 
Oldható heparin 
Heparin-nátrium 

Emlősök maJ- és tüdő-szövetéből kivont, véralvadást késleltető, komplex 
szerves saV nátriumsója„ 

Fehér vagy barnásszürke, kissé nedvszívó, szagtalan por.. Hatásértéke milli
grammonként legalább 100 nemzetközi egység (NE). A foszforpentoxid fektt 
kiszárított készítmény legfe!jebb 3,0 % N-t és legalább 9,5 % S-t tartalmaz .. 

Oldékony.sdg. 20 sr vízben vagy izotoniás nátriumklorid oldatban oldódik. 
Kemhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 99) sem

leges vagy gyengén savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) A készítmény a vér alvadását késlelteti. 

Minős~gi kvalitativ vizsgálat 

b) Oldhatatlan b sz!nező.anyogok. 0,2 g készítmény 20 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül vagy legfeljebb halványsá1ga színnel 
oldóc!jék. 
Ezt az oldatot használjuk a ,), d) és e) alatti vizsgálatokhoz is. 

c) Sava•ság, lúgo•.ság. Ab) szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77. lap 12) szerint 
meghatározva pH= 6,0-7,5 között legyen,. , 

d) Bárium. 0,5 ml b) szerinti oldatot kémlőcsőben 1 csepp tömény R-ammónia
oldattal és 2-3 csepp tömény R-hidrogé11peroxid-oldattal elegyítünk, majd 
vízfürdőn 10 percig melegítünk. Az oldat legfeljebb csak kissé lehet zavaros. A za
varos oldatnak azonban fel kell tisztulnia, ha - 1 csepp metilnarancs-oldatot 
használvajelzőül, ·-·hozzá annyi R-sósavat csepegtetünk, hogy az oldat éppen 
savanyúvá váljék (4-5 csepp sósav). 

e) Protein .. 1 ml b) szerinti oldatot 5 csepp 20 %-os triklórecetsav-oldattal elegyítünk. 
Az oldat legfeljebb gyengén opalizálhat, de meg nerri zavarosodhat.' 

f) Pirogén anyagok„ A készítmény·-· pirogén anyagtól mentes, steril izotoniás nátrium
klorid-oldattal készUlt, - milliliterenként 1000 nemzetközi egységet tartalmazó 
oldatát az I. 223. lap 5) szerint vizsgáljuk. A kísérleti nyulakba testsúly kg·· 
onként 2 ml (2000 NE) oldatot fecskendezünk be. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

g) Szárítá•i ves;:;te<ég 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,10 g készítményt az L 104 .. lap 3) 
szerint foszforpentoxid felett állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 
15 % lehet 

h) Izzítási maradék.. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0, 1 g készítményt az I. 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 41 % lehet. 

i) Tartizlmi meghatározá< (nitrogén) .. A g) szerint állandó súlyig szárított készítmény 
0,1 mg ponto~ággal mért kb. 0,05 g-os részletét az L 118 lap 14/a szelint vízs· 
gáljuk. 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t jelez. 
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j) Tartalmi meghatározá• (kén).. A g) szerint állandó súlyig szárított kész~tméi;y o,_1. mg 
pontossággal mért kb. O, 15 g-os részletét az L 122„ lap .16) szerint vrzsgaljuk 
1 mg báriumszulfát (BaSO,) 0,1374 mg (lg ,13789) S-t .ielez„ . . , .. 

k) Hatásértékvizsgdl_at„ A készítmény hatásértékét az I. 244„ lap 12) szerint b1olog1a1 
eljárással határozzuk meg és annak 1 mg":játa \'onatkozta~ott egységekbenfe
j~zzük ki 

Eltartás .. Sterilen elzárt üvegcsövekben, 20'-ot meg nem haladó hőmétsék·· 
leten, zárt szekrényben tartjuk, 

Heparint tartalmaz az «lnjectio hepariní». 
Adagolás.. Legnagyobb egyszed adagja !· ven 0,2 g (20 OOO NE) 

Legnagyobb napi adagja L ven. 0,5 g ( 50 OOO NE) 
Szokáws egy•zerí adagja i. ven 0,05-0, 15 g (500-15000 NE) 
Szokásos napi adagja i. ven .. 0,25-0, 5 g (25000-50000NE) 

Csak az érvényben levő rendelke;;é<e~nek megfelelő él forgalombahozatalra engedé
lyezett készítmény tartható készletben„ 

156. 

Hexacitraminum 
( Hexacitram) 

Hexacitramin 
Anhidro-metiléncitromsavas hexametiléntetramin 

CH2COOH 

~O-yHz 
1"8-0 

CH2 COOH 

ms = 344,32 

Fehér, kristályos por.. Csaknem szagtalan" ~ze sa.vanyú. A két órán át ·105'-on 
szárított készítmény legalább 99 % hexacrtramrnt (C6H 12N 4 .. C,H,O,) tar-

talmaz. É k 1 ·1 
Oldékony.ság.. 8 sr vízben oldódik R-szesz kevéssé oldja.. ter ben gya or atr ag 

oldhatatlan. , 
· Kimhatá<. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (! + 19) savanyu .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Anhidro-metiléncitromsav. 0,1 g készítményt 1 ml vízben oldunk s az ~ldatot, 15 ml 
meszes vízzel vízfürdőn 1 óráig melegítjük .. Az enyhén formaldeh1d-szagu, te.1-
jesen kihült oldatot papirosszűrőn szűrjük és vízfürdőn újra melegí~jük. Lassan·· 
ként fehér csapadék válik ki (kalciumcitrát) .. 
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b) Formaldehid .. 0,05 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldatot l ml R-kénsavval 
felforraljuk. Formaldehid-szag érezhető, 

e) Ammónia, Ab) szerinti oldatot 3 ml R-nátronlúggal ismét felforraljuk Ammónia. 
szag ér ezhető„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan é1 .>zínező anyagok.. 2 g készítmény 40 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék Az oldat szagtalan legyen,. Ezt az oldatot használjuk 
az i) és J) alatti vizsgálatokhoz.. ' · _ 

e) Ólom, 1 g készítményt az L 96 lap 1/a szerint vizsgálunk A változás megengedett 
mértéke grammonként 10 ·y Pb. 

f) Nehézfémek (ólom, va>, cink 1tb .. ), 1 g készítményt az I. 96., lap 2/a szerint vizsgá
lunk A változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, ilL Fe vagy Zn, 

g) Arzén. 1 g készítményt az L 97., lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül -
vizsgálunk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat. 

h) Ammónium. 0,5 g készítményt az L 98., lap 7/a szerint mértékoldat nélkül vizsgá-
lunk. A reakcióelegy nem változhat · 

i) Szulfát. l 0 ml d) szerinti oldatot az L 99,. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y 804 „ 

j) Klorid. 3,5 ml d) szeiinti oldatot az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 150 'Y CL 

k) Idegen .szerver anyagok„ 0,2 g tömény kénsav felett kiszárított készítményt - előzetese11 
tömény kénsavval kiöblített kémlőesőben __, 5 ml tömény R·-kénsavban oldunk. 
Az oldat színe nem lehet erősebb a B 3 színmé1ték-oldatriál 

Minőségi kvant~tativ vizsgálat 

1) $zá1ítá1i ve>zte1ég. O,l mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104, lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % lehet 

m) Jzzítá1i maradék. cg pontossággal mért kb. l g készítményt nagyobb tégelyben 
az I. 104,, lap 4) szerint elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék leg-
feljebb 0,1 % lehet ' 

n) Tartalmi meghatározás., O, l mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt 20 ml fris
sen kiforralt és lehűtött vízben oldunk és az oldatot, 3 csepp !-fenolftalein-oldatot 
használva jelzőül, 0,1 n nát1onlúggal titráljuk. 
l ml 0,1 n nátronlúg 17,22 mg (lg ,23593) hexacitramint (C6H12N 4 G,H,0

7
) 

jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
f) (nehéz fémek) és h) (ammónium) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá1,. Jólzáró, üvegdugós üvegben tartjuk. 
lnkompatibili1 savanyú és lúgos kémhatásu anyagokkal.. Vizes oldatát melegí

teni nem szabad, 
Mámév, «Helmitol» (V. N.), 
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Adagolás, Szokárn1 egy1;;erí adagja 
Szoká.1os napi adagja 

0,5-1 g 
1,5-3 g 

157. 

Hexamethylentetraminum 
( He.xameth, teti.) 

Hexametiléntetr amin 
N 

H C/C~CH 
21 1 z 1 2 

_.....N,cH2 
wCH2 °"'N "'-'/ , CH1 

ms = 140,19 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por. Csaknem szagtalan. Íze ~d.es, 
utóbb kesernyés,. A kénsav felett szárított készítmény legalább 99 % hexan:ietrlen
tetramint \ C 6H 12N 4) tartalmaz, 

Oldékonyrág: 1,5 sr vízben, 10 sr R-szeszben, 15 sr kloroformban oldódik. 
KemhatáL Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyen- -

gén lúgÓs, 
Azonossági vizsgálat 

a) A készítmény kémlőcsőben, 260°·-2 70° kö1ül~ megolvadás nélkül szublimál 
Izzítólemezen hevítve meggyullad és alig világító, füst nélküli lánggal elég, . 

b) Formaldehid,. 0,1 g készítményt l ml víz és 1 ml R-kénsav elegyében oldunk, majd 
az oldatot' felforraljuk. Forn,aldehid- szag érezhető„ 

e) Ammónia„ A b) sze1intí oldatot 3 ml R-nátronlúggal ismét felfűrra~juk„ Ammónia 
szag érezhető, 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

<l) Oldhatatlan és >zínező an;·~gok„ lg készítmény 20 ml vízben inaradék nélkül; tisztán 
és színtdenül oldódjék,, Ezt az oldatot használjuk az f), g) és 1i) alatcr vizsgá
latokhoz., 

e) Nehézfémek {ólom, va1, cink 1tb.) .. 1 g készítményt az L 96, lap 2/a szerint vizs
gálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, ill. Fe val!y Zn 

1) Ammónia, parajormaldehid„ 5 ml d) szerinti oldathoz 5 csepp R-Nessler-VVrnkler
oldatot elegyítünk„ Egyszeri felforralás után az oldat nem változhat. 

g) Szulfát. 5 ml d) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül -- vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

h) Klorid 3,5 ml d) szerinti oldatot az I 100 .. lap 10/a szerint az ·-- összehason
lítást várakozási idő nélkül végezve ·- vizsgálunk„ A változás megengedett 
mértéke grammonként 150 y CI. 

i) Idegen 5zerve5 anyagok,. 0,2g tömény kénsav felett kisiárított kés2'.Ítményt- előzetesen 
tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben-· 5 ml tömény R-kénsavban oldunk. 
Az oldat színe nem lehet erősebb a B 5 színmérték~oldatnáL 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Szdrítá1i ve.>zte.>ég,, 0, l mg pontossággal mért kb„ 0,2 g készítményt az L l 04, lap 3) 
szerint tömény kénsav felett 4 órán át szárttunk. A súlyveszteség le5feljebb 
2 % lehet. 
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b) Formaldehid .. 0,05 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldatot 1 ml R-kénsavval 
felforraljuk Formaldehid-szag érezhető, 

e) Ammónia, Ab) szerinti oldatot 3 ml R-nátronlúggal ismét felforraljuk Ammónia. 
szag érezhető. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok. 2 g készítmény 40 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék Az oldat szagtalan legyen„ Ezt az oldatot használjuk 
az i) és J) alatti vizsgálatokhoz.. " · . 

e) Ólom. 1 g készítményt az L 96. lap 1/a szerint vizsgálunk A változás megengedett 
mértéke grammonként 10 'Y Pb, 

f) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb ), 1 g készítményt az L 96, lap 2/a szerint vizsgá-· 
lunk A változás megengedett mértéke grammonként 10 y Pb, ilL Fe vagy Zn 

g) Arzén, 1 g készítményt az L 97, láp 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül~ 
vizsgálunk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat,. 

h) Ammónium .. 0,5 g készítményt az L 98 .. lap 7/a szerint mértékoldat nélkül vizsgá-· 
lunk. A reakcióelegy nem válto~hat.. 

i) Szulfát .. 10 ml d) szerinti oldatot az L 99,. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y 804 „ 

j) Klorid 3,5 ml d) szerinti oldatot az L 100, lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 150 'Y CL 

k) Idegen szerves anyagok„ 0,2 g tömény kénsav felett kiszárított készítményt- előzetese4 
tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben ~ 5 ml tömény R-kénsavban oldunk, 
Az oldat színe nem lehet erősebb a B 3 színmérték-oldatnáL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

l) Szárítási veszteség. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I. 104, lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % lehet 

m) Izzítási maradék.. cg pontossággal mért kb .. 1 g készítményt nagyobb tégelyben 
az I. 104, lap 4) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék leg-
feljebb 0,1 % lehet ' 

n) Tartalmi meghatározás,. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt 20 ml fris
sen kiforralt és lehűtött vízben oldunk és az oldatot, 3 csepp !-fenolftalein-oldatot 
használva jelzőül, O, 1 n nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 17,22 mg (lg ,23593) hexacitramint (C6H„N4 C,H,07) 

jelez .. 

Tájékoztató gyo~svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
f} (nehéz fémek) és h) (ammónium) szerint vizsgáljuk, 

Eltartás .. Jólzáró, üvegdugós üvegben tartjuk. 

Inkompatibilis savanyú és lúgos kémhatásu anyagokkaL Vizes oldatát melegí
teni nem szabad .. 

Mámév.. «Helmitol» (V. N.} 
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Adagolá<. Szokásos egy.szeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,5-1 g 
1;5-3 g 

157. 

l:Iexari>.ethylentetrarninurn 
( Hexameth.. tetr.) 

Hexanietilén:tetramin 
N 

H c/t~CH 
21 1 2 1 2 

,....N,cH2 
N'CH "'N 
~/ 

, CH:i 
ms = 140, 19 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por. Csaknem szagtalan„ Íze ~d,es, 
utóbb kesernyés,. A kénsav felett szárított készítmény legalább 99 % hexametrlen-· 
tetramint \ C6H 12N 4) tartalmaz.. , , 

Oldékonyság. 1,5 sr vízben, 10 sr R-szeszben, 15 sr kloroformban oldodrk. 
Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (l + 19) gyen- -

gén lúgós .. 
Azonossági vizsgálat 

a) A készítmény kémlőcsőben, 260°·-270° körül; megolvadás nélkül szublimál.. 
Izzítólemezen hevítve meggyullad és alig világító, füst nélküli lánggal elég, 

b) Formaldehid. 0,1 g készítményt 1 ml víz és 1 ml R-kénsav elegyében oldunk, majd 
az oldatot' felforraljuk Forn,aldehid- szag érezhető, 

~J Ammónia .. A b) szerinti oldatot 3 ml R-nátronlúggal ismét frlforraljuk. Ammónia 
szag érezhető., 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan ds színező anyágok. 1 g készítmény 20 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék. Ezt az oldatot használjuk az f), g) és 'h) alatci vizsgá
latokhoz .. 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.), 1 g készítményt az L 96 .. lap 2/a szerint vizs
gálunk. A változás megengedett mértéke grammonként lOy Pb, ill. Fe vaF Zn. 

f) Ammónia, paraformaldehid .. 5 ml d) szerinti oldathoz 5 csepp R-Nessler-Wrnkler
oldatot elegyítünk. Egyszeri felfOrralás után az oldat nem változhat. 

g) Szulfát, 5 ml d) szerinti oldatot az I. 99.. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül -- vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat 

h) Klorid 3,5 ml d) szerinti oldatot az I 100 .. lap IO/a szerint az -- összehason
lítást várakozási idő nélkül végezve -· vizsgálunk„ A változás megengedett 
mértéke grammonként 150 y CL 

i) Idegen .szerves anyagok„ 0,2g tömény kénsav felett kisiárított kés2'.Ítményt- előzetesen 
tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben-· 5 ml tömény R-kénsavban oldunk. 
Az oldat szín~ nem lehet erősebb a B 5 színmérték-oldatnáL 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,2 g készítményt az I. 104 .. lap 3) 
szerint tömény kénsav felett 4 órán át szá\ítunk. A súlyveszteség le5feljebb 
2 % lehet. 
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k) lz;:;ítá<~ maradék. 1 g; készítményt az I 104. lap 4) szerint elhamvasztunk Az enyhén 
krrzzrtott maradek legfeljebb 0,1 % lehet. 

1) Tartalmi meghatároz,áL Tömény kénsav felett szárított, 0, 1 mg pontossággal mért 
kb. 0,35 g készítményt mérőlombikban vízzel 50 rnl-·re oldunk Az oldat 10,00 
rpl-i;s részletét;, 100 ml~es főzőlomb_ikban 25,00 ml 0,1 n sósavval elegyítjük, majd 
keves horzsakoport szorva a lombikba, a folyadékot 1.5 percig élénken forraljuk„ 
A. l':gfeljebb felére ~efőz~tt ~.ldatot lehűtjük s a sav feleslegét, 2 csepp I-metil
voros-oldatot hasznalva Jelzoül, 0, 1 n nátronlúggal titráljuk 
1 ml 0,1 n sósav 3,505 mg (lg ,54465) hexametiléntetramint (C6H12N4) jelez., 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
az e) (nehéz fémek) és f} (ammónia) szerint vizsgáljuk. 

Megjegyzés .. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít-· 
mény használható. . 

Eltartás.. Jólzáró, üvegdugós üvegben tar~juk. 
Hexametiléntetramint tartalmaz az «lnjectio hexamethylentetramini 40 %» és a 

«Tabletta hexamethylentetramini g 0,5» 
Inkompatibilis savakkal.. 
Másnév. «Urotropinum» (Sz .. VIU). 

Adagolás.. Sz0káioi egyszeri adagja 

Szokáios napi adagja 

158. 

per os 
i. ven 
per os 
i. ven. 

0,5-1 g 
2 -4g 
l,5·-3 g 
2 -4 g 

© Hexobarbituralnatrium 
( Hexobarbíturalnatr.) 

Hexobar bitur álnátrium 

N átrium-5-metil-5-( LI' -ciklohexenil )-N-metil-barbitur át 

/
N=CONa Ho/c-· CH. 
' \CH / \ 

O=G sc;"_:_c CH 
\ / ~ / 2 
,N-C=O HC-CH 

CH3 2 

ms = 258,25 

Fehér, kristályos por .. A levegőn nedvességet szí és elfolyósodik. Szagtalan 
gyen!Sén ,kes.er~, lűgos ízű és a nye!;ven meleg érzést kelt. Legalább 94 % hexo~ 
barbrturalnatnumot (C12H 150 3N 2Na) tartalmaz. · 

Oldékonyság. Vízben, R-szeszben, metilalkoholhan és acetonban bőségesen 
oldódik. 3 sr kloroform, 3000 sr éter oldja_ 
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Kemhatás Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyen
gén lűgos vagy lűgos .. 

Olvadáipont .. 0,2 g készítményt 2 ml vízben oldunk és az oldatot 1 ml R-sósav
val megsavanyítjuk. A képződött fehér, kristályos csapadékot (hexobarbiturál) 
kis papirosszűrőre gyüjtjük, három íZben· 5-5 ml vízzel mossuk, majd a szűrő-· 
vel együtt 90°-95°·-on állandó sűlyig szárítjuk. Az így kapott kristályos anyag 
olvadáspontja 143°-147°, 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium, A készítmény kis próbáját, előzetesen kiizzított és megnedvesített platina
dróton nem világító lángba tartva elhamvasz~juk„ A maradék a lállgot tartósan 
élénk sárgára festi. 

b) 0,05 g készítményt porceláncsészében 0,1 g szilárd R-ná!Iiumhidroxiddal és l 
csepp vízzel eldörzsölünk, Az óvatosan hevített keverékből ammónia 
f~jlődik, mely a föl~je tartott megnedvesített piros lakmuszpapirost megkékíti .. 

e) 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk Az oldathoz 5 csepp R-kénsavas higany-· 
(II)szulfat-oldatot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik, amely R-ammónia, 
oldatban oldódik 

d) 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk s az oldatot olyan bróm-oldathoz öntjük, 
amelyet 0,5 ml O, 1 n káliumbr9mát··oldatból, 0,05 g R~káli'umbromidQól és 
l ml R-sósavból készítettünk. Az oldatok elegye tiszta és színtelen legyen. 

e) A kénsav felett szárított készítmény 0, 1 g-ját·- tömény kénsavval előzetesen ki
öblített kémlőcsőben·--2 ml tömény R-kénsavban oldjuk. Az oldat elkészítésekor 
színtelen, csakhamar megsárgul, végül narancsszínű lesz„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

f) Oldhatatlan h <zínező anyagok .. 2 g készítmény 40 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat színe nem lehet erősebb a 
P 1 színmérték-oldatnáL 
Ezt az oldatot használjuk a g), h}, i} és j) alatti vizsgálatokhoz .. 

g) Lúgollá~ Azf} szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77. lap 12) sze!Ínt meghatá
rozva nem lehet pH = l 0, 5-nél nagyobb. 

h) Nehézfémek (ólom, va<, cink 1tb.) .. 10 ml/) szerinti oldatot az L 96 lap 2/a szerint 
ammóniumklorid nélkül vizsgálunk,. A változás megengedett mértéke gram
monként 20 'Y Pb, i!L Fe vágy Zn. 

i) Szulfát. 10 mlf} szerinti oldathoz 5 ml R-sósavat elegyítünk és a csapadékossá vált 
folyadékot .5 percen át gyakrabban összerázzuk, _majd előre megnedvesített 
6 cm átmérőjű papirosszűrőn megszűrjük. A szűredéket az I„ 99. láp 9/a szerint 
- külön savanyítás nélkül -"": vizsgáljuk„ A változás megengedett mértéke 
giammonként 100 'Y so„ 

j) Klorid .. 5 mlj) szerinti oldathoz 5 ml R-salétromsavat elegyítünk és a csapadékossá 
vált folyadékot 5 percen át gyakrabban összerázzuk, majd előre megnedvesített 
6 cm átmérőjű papirosszűrün megszű1jük„ A szűredéket az l.. 100,. lap 10/a 
szerint - külön savanyítás nélkül·- vizsgá~juk„ A v~ltozás megengedett mértéke 
grammonként 100 y Cl. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Semleges é.s bázüos 5zerve.s anJagok. 1 g készítményt rázótölcsérben 20 ml vízben 
oldunk. Az oldatot, 1 ml R-nátronlúgga1 meglugosítva, két ízben 10-10 ml 
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1, 
. 1 

R-éterrel kirázzuk. A továbbiakban a «Barbituralum» cikkely ni) pon~ja szerint 
(IL 115 .. lap) vizsgálunk. A maradék a készítménynek legfeljebb 0,3%,a lehet. 

1) Szárítási veszteség, O,l mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az L 104 lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 5 % leheL 

m) Tartalmi meghatározás. 0, 1 mg-nyí pontossággal mért kb. 0, 13 g készítményt btÓ·· 
mozólombikban 10 ml R-kloroformban oldunk. Az oldatot 20,00 ml 0,1 n 
kálrnmbromát-oldatot használva, az L 131. lap 19) szerint vizsgáljuk.. A bró
mozási idő 1 ór a„ 
l ml 0,1 n káliumbromát-oldat 12,91 mg (lg ,11101) hexobarbiturálnátriumot 
(C12H„03N 2Na) jelez. 

Megjegyzh Injekció készítésére csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható.. ' 

Eltartás. Légmentesen zárható üvegben vagy leforrasztott porarnpullákban 
fénytől védve, zárt szekrényben tar\juk, ' 

Másnév .. «IIexenalum» (Sz .. VIII.) .. «Evipan-Natrium» (V. N.) .. 

Adagol~s LegÍiagyobb egyszeri adag 

Szokásos egyszei·i adagja 
i ven. 1,0 g 
i. ven.. 0,5-1,0 g 

A műtét időtartamától függően többször IS adható. 

159. 

.", Hexobarbituralum 
( Hexobarbitural.) 
Hexobarbiturál 

5-Metil-5-( Ll '-ciklohexenil )-N-metil-bar bitur sav 

HN-C=O H2C-f.H
2 /' \CH l '\ 

O=C 5 c:-ic e H 
\, / \. / 2 
,N-C·O HC-CH 

CH 
2 

3 

C12H 160 3N 2 ms = 236,26 

Színtelen kristályok, vagy fehér, kristályos por. Szagtalan és csaknem íztelen 
Legalább 98 % hexobarbiturált (C12H 160 3N 2 ) tartal".'az 

Oldékonyság .. 3500 sr víz, 250 sr forró víz, 40 sr R-szesz, 50 sr éter, 6 sr kloro
form oldja. Lúgokban sóképződéssel oldódik. 

Kemhatás. 0,05 g készítményt 20 ml vízzel fonalunk A lehűtött és meg·
szűrt folyadék semleges vagy gyengén savanyú. 

Olvadáspont .. 143°-147° .. 
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Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt porceláncsészében 0,1 g szilárd R-nátriumhidroxiddal és 
1 csepp vízzei eldörzsölünk. l\.z óvatosan hevít_ett keverékből ammónia f~jlődik, 
mely a föléje tartott megnedvesített piros lakmuszpapirost megkékíti, 

b) O,O! g készítményt 10 ml vízben melegítéssel oldunk. A lehűlt oldathoz 5 csepp 
R-kénsavas higany(II)szulfát-o!datot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik, 
amely R-ammónia-oldatban oldódik. 

c) 0,01 g készítményt 10 ml vízben melegítéssel oldunk. A kihűlt oldatot olyan bróm· 
oldathoz öntjük, melyet 0,5 ml O,l n káliumbromát-oldatból, 0,05 g R-kálium
bromidból és l ml R-sósavból készítettünk. Az oldatok elegye kristálytiszta és 
színtelen legyen. 

d) 0,1 g készítményt 5 ml víz, 1 csepp 0,1 n nátronlúg és 2 csepp I-fenolfralein-oldat 
elegyével rázogatunk. A pirosszínű oldat elszíntelenedik. 

e) 0, 1 g készítmény 2 ml tömény R-kénsavban színtelenül oldódik. Az oldat csak· 
hamar megsárgul, később narancsszínű lesz. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

Í) Oldhatatlan e'.s színező anyagok .. 0,2 5 g készítmény 8 ml víz és 2 ml R-nátriumkarbonát-· 
oldat elegyében melegítéskor maradék nélkül oldóc\jék. Az oldat lehűtve sem 
lehet zavaros és színe nem lehet erősebb, mint a P 1 színmérték-oldat. 

g) Savasság„ 2 g készítményt 1 percig 40 ml frissen kifOrralt vízzel rázogatunk., A rázo
gatás közben lehűtött csapadékos folyadékot előre megnedvesített 6 cm átmérőjű 
papirűsszűrőn megszűrjük„ Ezt a szűredéket hasznáUuk a h}, i) és j) alatti 
vizsgálatokhoz is. 
10 ml szűredék 2 csepp I-metilnarancs-oldattól nem pirosodhat meg 

h) Nehézfémek (ólom, va>, cink stb) .. 10 ml g) szerinti szüredéket az I 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb:. 
ill. Fe vagy Zn. 

i) Szulfát. 10 ml g) szerinti szüreqéket az I. 99 lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y 804 

j) Klorid .. 5 ml g) szerinti szűredéket az L 100 .. lap 1 O/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 "Y Cl. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Semleges é~ bázi5os szerves anyagok„ 1 g· készítményt üvegdugós rázótölcsér ben 4 ml 
R-nátronlúg és 16 ml víz elegyében oldunk Az. oldatot 2 ízben 10-10 ml R
éterrel kirázzuk. A továbbiakban a «Barbituralum» cikkely m) pontja (II 115 
lap) szerint vizsgálunk A marndék a készítménynek legfeljebb 0,2%-a lehet. 

1) Szárítási veszteség .. 0, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g készítményt az I. 104 .. lap 3) 
szerint 10.5°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % lehet. 

m) Iz;:.ítá>i marndék .. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0, 5 g készítményt az I. 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O,l % lehet.. 

n) Tartalmi meghatározás 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,12 g készítményt 200 ml-es 
üvegdugós brómozólombikban 10 ml R··kloroformban oldunk és 20,00 ml 0, 1 n 
káliumbromát-oldatot, valamint 1 g elporított R-káliumbromidot alkalmazva) 
az I. 131. lap 19) szerint vizsgálunk„ A brómozási idő 1 óra 
l ml 0,1 n káliumbromát-oldat 11,81 mg (lg ,07237) hexobarbiturált 
(C12H 160 3N 2) jelez 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek 
olvadáspontja azonos legyen. 

ítélt készítmény 

Eltartás„ Jólzáró, üvegdugós üvegben, 
tartjuk. 

fénytől védve, zárt szekrényben 

Másnév. «Evipan» (V.N .. ). 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szoká.so s napi adagja 

160. 

0,5 g 
0,75 g 

0,25 g 
0,5 g 

+ Hexylresorcinurn 
( Hexylresorcin.) 
Hexilr ezor cin 

1,3-Dioxi-·4-hexil-benzol 

DH 

o,, 
CH2 (CH2) 't CH3 

C12H 180 2 ms = 194,26 
Színtelen vagy halványsárga-színű kristályok, illetve fehér vagy halvány

sárga-színű kri~tályos por. Levegő és fény hatására pirosas színű lesz. Szaga 
alig érezhető.. Ize előbb édeskés, majd keserű, összehúzó, karcos .. A nyelvet 
mulékonyan érzésteleníti, utóbb a nyálkahártyát izgatja.. Vízzel összerázva 
habos emulziót alkot, melyből idővel sárga olajos cseppek alakjában kiválik. 
Legalább 97 % hexilrezorcint (C12H 180 2) tartalmaz. 

Oldékonyság .. 2000 sr víz oldja .. R:szeszben, éterben, klmoformban, glicerin-· 
ben, benzolban 'és zsíros olajokban bőségesen oldódik. 600 SI petroléier oldja .. 

Kémhatás .. 0, 1 g hexilrezorcint 20 ml frissen kifonalt és lehűtött vízzel 1 percig 
rázunk. A keveréket 10 perc mulva előre megnedvesített papirnsszűrőn szűr
jük. A szüredék gyengén savanyú. 

Olvadáspont. 63°~68°. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,02 g hexihezorcinnak 1 ml R-szesszel készült oldata 1 csepp R-vas(III)klorid
oldattól zöldessárga-színű, 

b J 0,02 g hexilrezorcinnak 2 ml R-nátronlúggal készült oldata rázogatás közben 
vörös-színű lesz„ Kloroformmal rázogatva az elkülönülő kloroform élénk piros
színű„ 
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e) o 01 g hexilrezorcint enyhe melegítéssel 10 ml vízben oldunk. A lehűtött oldatot 
'használjuk a d) szerinti vizsgálathoz is. Az oldat 1 ml-ét 5 ml-re hígítjuk és 
3-5 csepp R-brómos vízzel rázzuk össze .. Sárgás-fehér csapadék válik le, amely 
R·-ammónia-oldatban sárga színnel oldódik. 

d) A e) szerinti oldat 1 ml-e tömény R-salétromsavtól vílágospiros lesz. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Szeszben oldhatatlan és .s;;;inez6· anyagok. 0,3 g hexilrezorcin 15 ml R-szeszben maradék 
nélkül és tisztán oldódjék .. Az oldat színe .nem lehet erősebb, mint a B .5 szín~ 
mérték-oldat. . 
Ezt az oldatot használjuk aj) alatti vizsgálathoz is .. 

f) Savasság, 2 g elporított hexilrezorcint 40 ml vízzel 1 percig rázunk Az emulzió 
' szétválása után (kb. 20 perc) az oldatot leszűi:jük.. ·Ezt a zavaros szűredéket 

haszháljuk a g) és i) alatti vizsgálatokhoz is. 
5 ml szűredék 2 csepp I-metilnarancs-oldattól sargára, illetőleg legfeljebb narancs
sárgára siíneződhet, de nem lehet pirosszínű„ 

g) Szulfát. 20 ml f) szerinti oldatot rázótölcsérben 25 ml R-éterrel összerázunk. Az 
elkülönült és. megnedvesített papirosszűrőn megszűrt kristálytiszta vizes réteget 
használjuk a h) alatti vízsgálathoz is .. 
10 ml szűredéket az I 99. lap 9/a szerint vízsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 100 y S04 • 

h) Klorid. 5 ml g) szerinti szűredéket az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y CL 

i) Rezorcin, más fenolok.. 10 ml f) szerinti oldat 5 csepp R-vas(III)klorid-oldattól 
legfeljebb sárgára vagy szürkésre színeződhet, de kékesibolya vagy kékszínű 
nerr1 lehet. 

j) Kapronilrezorcin. 5 ml e) szerinti oldathoz 3 csepp R-vas(III)kloridh-oldaAtot 
1
edle

gyítünk.. Az oldat megzöldül s ez a szín 1 percen belül nem változ at. z o at 
színe idővel sem lehet vörösesszínű, legfeljebb sárgásbarna .. 

\ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Izzítási maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb.. 0,5 g hexilrezorcint az I 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet. 

l) Tartalmi meghatározás. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,05 g he~ilrezorcint 500 ml-es 
üvegdugós Erlenmeyer-lombikban ~ ml R-metilalkoholban oldunk és 20,00 ml 
O, 1 n káliumbromát-oldatot csurgatunk hozzá .. A folyadékban 1 g el porított 
R-káliumbrornidot oldunk és az oldatot 20. ml R-sósavval megsavanyítjuk. 
Ezután a lombikot, a brómveszteség elkerülése végett, dugójával azonnal el·· 
zárjuk s erősén összerázva sötét helyre tesszük„ 20 perc mulva 1,0 g_R-kálium·· 
jodidot szórunk az oldatba s a dugójával késedelem nélkül elzárt lombikot újból 
összerázzuk .. A lombikba közvetlenül ezután kb„ 300 ml vizet öntünk, majd a 
kiválott jódot 5 perc mulva 0, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk. 
A meghatározással egyidejűleg a fentiek szerint a hexilrezorCin elhagyásával 
«üres» kísérletet is végzünk., Az «üres» kísérletben fogyott O, 1 n káliumbromát
oldat mennyiségét a meghatározáshoz fogyott O, 1 n káliumbromát-oldat ml
einek számából levonjuk, 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 4,857 mg (lg ,68633) hexilrezorcint (Cr2Hrs02) 

jelez. 
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Eltartás.. Jólzáró üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk., 
lnkompatibili< lúgos kémhatású anyagokkal, oxidáló sze1ekkel, vas(III}·· 

sókkal 
Másnév, «Ascaricid» (V N.), «Üxycid S» (V N.). 

Adagolás „ Legnagyobb egyszei:·i adagja DJ.ásodnaponként 1 g 
Legnagyobb napi adagja 1 g 
Szokáw< egyszeri adagja má1odnaponként 1 g 
Szokáw< napi adagja 1 g 

Megjegyzi<. A hexilrezorcin a légutakat és a bőrt izgatja, alkoholos oldata 
hólyaghúzó hatású,. Belső használatra zselatin-tokokban adagolva adjuk ki, 

Belső használatra csak az összes követelményeknek megfelelő készítmény 
adható ki,. 

161. 

+ + Histaminum bihydrochloricum 
( Hi<tamín .. bíhydrochl) 

Sósavas hisztamin 
Sósavas 4-(P-amino-etil )-imidazol Hisztaminiumklorid 

ms = 184,08 

Színtelen kristályok, vagy köy.nyen összeálló, fehér kristályos por. Kissé 
nedvszívó. Csaknem szagtalan .. Ize savanyú, égető, sós,, A 100'-on szárított 
só 99,0-101,0 % sósavas hisztamint (C5H 9N3 . 2HCI) tartalmaz. 

Oldékonyság,, Vízben bőségesen oldódik 10 sr R-szesz oldja,, Éterben és kloro
formban gyakorlatilag oldhatatlan .. 

Kémhatás., Vizes oldata ( 1 + 19) savanyú,, 
Olvadá1pont .. 242'~250'., (Gyorsan melegítve!) 

Azonossági vizsgálat 

a) Amino-,.rnport. 0,01 g készítményt 3 ml R-nátronlúgban oldunk. Másik kémlő
csőben 0,01 g R-szulfanilsavat 1 ml R-sósav és 1 ml víz elegyében oldunk és 
2-3 csepp frissen készült 1 %-os nátriumnitrit-oldatot cseppentünk hozzá .. 
A két kémlőcső tartalmát összeöntve, az elegy vörösszínű lesz, 

b) Hi>ztamin. 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk. Az oldathoz addig csepeg
tetünk R-brómos vizet, míg az oldat színe éppen maradandóan halványsárga 
lesz Az elegy 2 percig vízfürdőn melegítve legfeljebb halvány rózsaszínű (kü
lönbség hisztidintől, v„ ö„ az i) szerinti vizsgálattal). 

<:) Klorid. 0,01 g készítményt 1 ml vízben oldunk s az oldathoz 1 ml R-sa[étromsavat, 
majd 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok. 0,5 g készítmény 0,.5 ml frissen kifűrralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán ~s színteleµül oldódjék„ A frissen kiforralt és 
lehűtött vízzel 50 ml-re kiegészített oldatot használjuk az e), f), g) és h) alatti 
vizsgálatokhoz„ 

e) Lúgo11ág, sava11ág .. 10 ml d) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77., lap 12) szerint 
meghatározva pH = 3,5-nél nem lehet kisebb, 

f) .Nehézfémek (ólom, vas, cink .<tb,), 10 ml d) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
-· mértékoldat nélkül - vizsgálunk .. A reakcióelegy nem változhat. 

g) Ammónium, 1 ml d) szerinti oldatot az I 99, lap 7/b szerint vizsgálunk A lakmusz .. 
_ papiros nem kékülhet meg, 

h) Szulfát 10 ml d) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül -· vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

i) Hi1ztidin, triptrifán, A b) szerinti vizsgálatnál az oldat színe barna nem lehet. 
j) Idegen >zerves anyagok. 0,05 g készítmény - tömény kénsavval előzetesen kiöblített 

kéml-Ocsőben - 1 ml tömény R-kénsavban színtelenül oldódjék., Az oldat nem 
színeződhet akkor sem, ha .5 percig vízfürdőn melegí~jük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Szárítá1i ve1zte1ég O, 1 mg pontossággal mért kb, 0,2 g készítményt az I 104 .. lap 3)' 
szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % lehet.. 

1) Izzítá>i maradék, 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,2 g készítményt az I 104, lap 4); 
szerint elhamvasztunk .. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 o/o lehet. 

m) Tartalmi meghatározá> (nitrogén), 0,1 mg pontossággal mért kb 0,050 g 100°-on 
szárított készítményt mérőlombikban vízzel 10,00 ml-re oldunk„ Ezt az oldatot 
használjuk az n) alatti rileghatározáshoz is„ Az oldat 1,00 ml-ét 2 ml tömény 
R-kénsavval elegyítve az I„ 118„ lap 14/a szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t, illetőleg 1,227 mg (lg ,08891) 
sósavas hisztamint (C5H 9N5 ., 2HC1)' jelez, 

n) Ti11talmi meghatáro;;;á> (klorid),, 5,00 ml m) szerinti oldatot 100 ml-es lombikbarr 
30 ml vízzel hígítunk„ Az oldathoz .5 ml R-salétromsavat és 10,00_ ml 0,1 n 
ezüstnitrát-oldatot elegyítünk„ A csapadékos folyadékot, 1 g káliumnitrátot oldva 
fel benne, 3 percig forra\juk, majd lehűtjük és 1 ml I-vas(III)nitrát-oldatot 
használva jelzőül, 0,1 n káliumrodani_d-oldattal titráljuk„ 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 9,204 mg (lg ,96398) sósavas hisztamint. 
(C5H 9N 3 2HC1) jelez, 

Injekció készítéséhez csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készítmény hasz
nálható .. 

Eltartá< .. Jólzáró, üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tartjuk, 

lnkompatibili< ezüst-sókkal (csapadék), 
Másnév. «Peremin» (V N .. ) 

17* 

Adagolá.s „ Legnagyobb egysze:r·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokárn< egy<zeri adag;a 
Szokárn< napi adagja 

s., cut 0,001 g 
s .. cut 0,002 g 

s. cut 0,00005-0,0005 g 
s .. cut 0,00005-0,0005 g 
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162. 
L-Histidinum hydrochloricum 

( Histidín .. hyd1ochlor.) 
Sósavas L-hisztidin 

Sósavas /l-( 4-irnidazolil )-alanin Hisztidiniumklorid 

+ 
N .C-CH2 CH NH; 

11 11 cooH cr-H 0 HC'-.... 1 ,....-CH , 2 
NH 

C6H 90 2N3 HCI, H 20 ms = 209,64 
Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por. Csaknem szagtalan .. Íze sós. 

99,5-100,§ % sósavas L-hisztidint (C6H 90 2N3 . HCI, H 20) tartalmaz .. 
Oldékonyság .. 10 sr vízben oldódik.. Szeszben és éterben kis mértékben oldódik.. 
Ki!mhatá.s. Vizes oldata ( 1 + 19) savanyú .. 
Olvadáspont .. 245°·-248° .. (Gyorsan melegítve!) 
Specifiku.s forgatóképesség. - 27,3°-tól - 29,8°-ig. 
A 100°-on szárított készítmény 0,1 mg pontossággal mért 0,4000 g~ját 

mérőlombikban, egyenértékű mennyiségű 0, 1 n nátronlúgban olqjuk és az 
oldatot 20 ml-re egészítjük ki. A meghatározást 200 mm-es csőben végezzük. 

' Azonossági "izsgálat 

a) Amino-csoport .. 0,01 g készítményt 3 ml R-nátronlúgban oldunk. Másik kémlőcsőben 
0,01 g szulfanilsavat 1 ml R-sósav és 1 ml víz elegyében oldunk és 2-3 csepp 
frissen készült 1 %-os nátriumnitrit-oldatot cseppentünk hozzá„ A két kémlőcső 
tartalmát összeöntve, az elegy harancsvörösszínű lesz, 

b) Hisztidin 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk Az oldathoz addig csepegtetünk 
R-brómosvlzet, míg az oldat színe éppen maradandóan halványsárga lesz„ Az 
elegy vízfürdőn melegítve barnásfeket~színű lesz, esetleg meg is zavarosodik„ 
(Különbség hisztamintóL) 

c) Klorid .. 0,05 g készítményt 3 ml vízben oldunk s az oldatot 1 ml R-salétromsavval 
és 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük. Fehér csapadék keletkezik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és 'ZÍnező anyagok.. 0,5 g készítmény 5 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ . 
A frissen kiforralt és lehűtött vízzel 50 ml-re kiegészített oldatot használjuk az 
e), JJ, i), j) és kJ alatti vizsgálatokhoz. 

e) Lúgosság, rnvasság. 10 ml dJ szerinti oldat hidrogénkitev~je az L 77 .. lap 12) szerint 
meghatározva pH = 3,6-nál nem lehet kisebb.. 

f) Nehézfémek (ólom, va.s, cink stb.). 10 ml d) szerinti oldatot az L 96 .. lap 2/a szeiint 
- mértékoldat nélkül ·- vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

g) Ammónium .. 0,05 g készítményt a.z L 99 .. lap 7/b szerint vizsgálunk A lakmusz
papiros nem kékülhet meg 

h) Nátrium. A készítmény vízzel megnedvesített kis próbáját előZetesen kiizzított 
platinadróton, nem világító lángba tartva elhamvasztjuk. A maradék a lángot 
hern festheti sárgára. 
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i) Szulfát. 10 ml dJ szerinti oldatot az L 99 .. lap 9/a szerint - szulfát-rnértékoldat 
nélkül - vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat. 

j) Hisztamin 5 ml d} szerinti oldatot 50 ml-es választó tölcsérben 10 ml 30 %-os 
nátronlúggal elegyítünk .. Az oldatot 10 ml kloroform-izopropilalkohol-eleggyel 
(3 tf + 1 tf) 1 percig erősen rázzuk. A rázás után 5 ml vizet öntünk az elegyhez. 
A folyadékrétegek elkülönülése után a kloroform-izopropil-réteget üv~gdugós 
mér·őhengerbe bocsátjUk és 1 g vízmentes R-nátriumfoszfáttal 1 percig erősen 
rázzuk .. A mérőhenger tartalmát 5 perc mulva kis papirosszűrőn porcelán·· 
vagy üvegcsészébe szűrjük és a szűredéket vízfürdőn bepárologtatjuk„ A maradékot 
1 csepp R-sósavban oldva 3 ml R-nátronlúggal elegyítjük 0,01 g szulfanilsavat 
kémlőcsőben 1 ml R-sósav és 1 ml víz elegyében oldunk és 2-3 csepp frissen 
készült 1 %-:os nátriumnitrit-oldatot cseppentünk hozzá. A lúgos maradékot 
az elkészített diazokémszerrel elegyí~jük„ A reakcióelegy csak sárgára színeződhet, 
de nem vörösödhet meg azonnal. ' 

k) Alkaloidák .. 5 ml dJ szerinti oldat 2 csepp R-Mayer-oldattól nem változhat. 
1) Idegen szerves anyagok .. 0,05 g készítmény tömény kénsavval előzetesen kiöblített 

kémlőcsőben 1 ml tömény R-kénsavba szórva színtelenül oldódjék„ Az 5 percen 
át vízfürdőn melegített oldat színe nem lehet erősebb a Z 2 színmé!ték-oldatnál. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
m) Szárítási veszte.ség .. O,I mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I. 104 .. lap 3) 

szerint 100°-onállandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0,2 % lehet. 
n) Izzítási maradék 0, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g készítményt az L 104 .. lap 4) 

szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított mar~dék legfeljebb 0, 1 % lehet. 
o) Tartalmi meghatározás (nitrogén) .. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,070 g 100°-on 

szárított készítményt mérőlombikban vízzel 10,00 ml-re oldunk. Ezt aZ oldatot 
használjuk a p) alatti meghatározáshoz is .. 
1,00 ml oldatot 2 ml tömény R-kénsavval elegyítve az L 118 .. lap 14/a szerint 
vizsgálunk. 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t, illetőleg 1,398 mg (lg ,14538) 
sósavas 1-hisztidint (C6H 90 2N 3• HCl, H 20) jelez. 

p) Tartalmi meghatározás (klorid) .. 5,00 ml o) szerinti oldatot 100 ml-es lombikban 30 
ml vízzel hígítunk,. Az oldathoz .5 ml R-salétromsavat és 10,00 ml 0,01 n ezüst
nitrát-oldatot elegyítünk A csapadékos folyadékot, 1 g káliumnitrátot oldva fel 
benne, 3 percig forraljuk, majd lehűtjük és 1 ml I-vas(III)nitrát-oldatót hasz
nálva jelzőül 0,01 n káliumrodanid-oldattal titráljuk 
1 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldat 2,096 mg (lg ,32147) sósavas 1-hisztidint 
(C6H 90 2N 3 .. HCl, H 20) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az l) (idegen szerves anyagok) szerint vizsgáljuk.. 

Megjegyzés.. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít-
ményt használhatunk. 

Eltartás .. Jólzáró, üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk.. 
Inkompatibilis ezüstsókkal (csapadék). 
Másnév .. «Gerulkin» (V.N..), «Larostidin» (V.N.) .. 

Adagolás.. Szokáws egyszeri adagja s. cut. 
Szokásos napi adagja s .. cut 

0,2 g 
0,2 g 
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163. 

+ + Homatropinurn hydrobromicum 
( Homatrop.. hydrobrom.) 

Brómhidrogénsavas homatropin 
Brómhidrogénsavas mandulasav-tropilészter 

IIomatropiniumbromid 

C1sH21Ü3J". HBr ms = 356,26 

Fehér kristályos por. _Szagtalan Íze erősen keserű. Fény hatására elváltozik. 
7?,4-?7,8% homatrop11:-bázist (C16H 210 3N), illetőleg 98,9-100,7% bróm-
hidrog,ensavas homatr,opmt (C16H 210 3N .. HBr) tartalmaz. , 

Oldikonyság .. 7 sr vizben, 25 sr R-szeszben 500 sr kloroformban oldódik 
Éterben gyakorlatilag oldhatatlan. ' ' 

,Kémhatás, Frissen kifo11alt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyen
gen savanyu. 

OlvadliJpont.. 212°-217°. (Gymsan melegítve!) 
Forgatóképes.ség„ Inaktív .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Homa,tr.~pin„ O,OI .. ~ kés~ítményt kémlőcsőben fehér gőzök megjelenéséig óvatosan 
hev1tunk„ Lehules utan 2 ml tömény R-kénsavat öntünk a maradékhoz és az 
elegyet addig melegítjük, míg megbarnul.. A lehűtött folyadékot 1 O ml vízhez 
öntve benzaldehid szag érezhető. 

b) 0,02 g ~és~í~ményt 2 ml vízben ?]dunk. Az oldatot R-ami;nónia-oldattal gyengén 
i:ieglugosltjuk és 1 ml R-kloroformmal erősen összerázzuk. Az elkülönült kloro
formot vízfürdőn szárazra párologta~juk, majd a maradékot 2 ml R-szeszben 
és 1 ,ml vízbe':' o'.dott .. o'.05 ~ ~igany(I~)~lori~dal me'.egítjük A. reakcióelegy 
me~sargul, majd teglavo1os-sz1nu lesz (kulonbseg a metilhomatrop1niumtól). 

e) B~omid„ 0,02 g készíti;iényt. 2 ml vízben oldunk és az oldathoz 2 csepp R-sósavat 
es 1-2 csepp RRkloros vizet elegyítünk, majd a sárgásbarna„,színű oldatot 1 ml 
kloroformmal összerázzuk„ Az elkülönült kloroform narancsvörösRszínű. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan ér színez{/ anyagok. 0,20 g készítmény 2 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül és tisztán oldódjék. Az oldat színe nem lehet erősebb a 
Z 1 színmérték-oldatnál. · 
~z oldatot frissen kiforralt és lehűtött vízzel 20 ml-.re hígítva az e) /) és g) alatti 
v1zsgálato~hoz használjuk„ ' 

e) Savasság„ Ad) szerinti oldat hidrogénkitevője az I. 77 .. lap 12) szerint meghatá-· 
rozva nem lehet kisebb pH = 5,0-nél. 
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f) Szulfát.. 5 ml d) szerinti oldatot az I. 9$.. lap 9/a szerint szulfát-mértékoldat 
nélkül vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat. 

g) Idegen alkaloidák. 5 ml d} szerinti oldat 1-2 csepp ! 0 %-os csersav-oldattól nem 
zavarosodhat meg .. 

h) Atropin, .szkopolamin 0,01 g készítményt porceláncsészében, 5 csepp füstölgő salét·· 
romsavval, vízfürdőn szárazra párologtatunk„ A maradék néhány csepp 3 %··OS 
szeszes káliumhidroxidRoldattól nem színeződhet azonnal és határozottan ibolya
vörösre. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási veszteség: 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104. lap 3) 
szerint 105° -on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 

.Í) Izzítási maradék„ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

k) Tartalmi meghatározás. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,04 g készítményt az I. 12s' 
lap 17/a-a) szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,02 n kénsav 5, 507 mg (lg ,74090) homatropin-bázist (C16H 210 3N), 
illetőleg 7,125 mg (lg ,85279) brómhidrogénsavas homatropint (C16H 210 3NHBr) 
jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d} (oldhatatlan és színező anyagok) és h) (atropin, szkopolamin) szerint 
vizsgáljuk. 

Megjegyzés.. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 

Eltartás„ Fénytől védve, jólzáró üvegdugós üvegben, a méregszekrényben 
tar~juk„ 

Inkompatibilis lúgos anyagokkal, ezüstsókkal, jóddal. 

Hg 

Adagolá5„ Legnagyobb egyszei:·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

164. 

Hydrargyrum 
( If.ydrarg.) 

IIigany Kéneső 

per os 
per os 

0,001 g 
0,003 g 

as = 200,61 

Folyékony, ezüst-fehéren csillogó fém. Könnyen mozgó, apró cseppekre 
hull szét. Lehűtve -38,9°-on megszilárdul; 357°·-on forr és maradék nélkül 
elillan. Már szobahőmérsékleten is párolog„ Gőze erős méreg. Legalább 99,5 % 
Hg-t tartalmaz .. 

• Oldékonyság .. Salétromsavban, forró, tömény kénsavban sóképződéssel oldódik. 
Sűrűség. 13, 546. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Kis higanycsepp, 1 ml tömény R-salétromsavval melegítve, vörösbarna-színű 
gőzök fejlődése közben feloldódik. Az oldatot a vörösbarna-színű gőzök eltáv0 „ 

zásáig melegítjük, majd lehűtve feleslegben R-nátronlúggal elegyítjük„ Sárga-
színű csapadék keletkezik. · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Idegen fémek A higany egész felülete csillogó fenyes legyen 25 g higanyt vastag 
falú .50 ml-es üvegdugós üvegben rázogatunk.. A higany felületén homályos 
bevonat nem keletkezhet. 

e) Fémo.xfdok, m.eclianikai .szennyezések„ Borsószem-nagyságú higanycseppecske szűrő
pap1r~son ide-oda gö:getve eredeti gömbalakját és fényét tartsa meg és nyomot 
a papuoson ne hagJJon .. Az apróbb cseppecskékre széthullott higanyrészecskék 
könnyen egyesüljenek. 

d) Ön, antimon, réz. mg P?ntossággal mért kb. 1 g higanyt 3 ml tömény R-saÚtrom-· 
savval vízfürdőn a rutrózus gőzök eltávozásáig melegítünk.. A higany maradék 
nélkül, tisztán és .színtelenül oldódjék.. Az oldatot az e) szerinti vizsgálathoz 
használjuk. · 

Minőségi li;vantitatív vizsgálat 

e) lzzitá1i maradék. A dj szerinti oldatot az I.. 104„ lap 4) szerint vizsgáljuk.. E célból 
az oldatot, az esetleges csapadékkal együtt kevés vízzel öblítjük az ismert súlyú 
porcelántégelybe. A t~gelyt jól húzó vegyifülkében izzítjuk. Az enyhén ki·· 
izzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet .. 

f) Tartalmi meglwtározá!. 0,1 mg pontossággal mért kb. 1 g higanyt 100 ml-es Kjeldahl
lombikban 20 ml tömény R-salétromsavban enyhe melegítéssel oldunk Az ol-· 
<latot mérőlombikba öblítjük és k.ihülés után vízzel 100 ml-re kiegészítjük„ 
Az oldat 10,00 ml-es részletéhez 100 ml-es Erlenmeyer-Iombikban 30 ml vizet 
és 10 ml R-salétromsavat öntünk, majd annyi 0,1 n káliumpermanganát-oldatot 
csepegtetünk hozzá, hogy az oldat maradandóan rózsaszínűre festődjék. Az ol-· 
d~tot 1 csepp 3 %-as hidr~génperoxid-oldattal elszíntelenítjük és 'I ml. I-vas(III)·· 
nrtrát-oldatot, ~asználva ,ielzőül 0, 1 n káliumro\lanid-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n kahumrodanrd-oldat 10,03 mg (lg ,00132) Hg-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt higanyt a b) (idegen fémek) és e) 
(fémoxidok) szerint vizsgáljuk„ 

Eltartás„ Jólzáró, erősfalú üvegedényben tartjuk 
Higanyt tartalmaz az «Emplartrum lrydrargyri» . és az 

. Má1név„ «Hydrargyrum metallicum» (Ph. Hg. 
depuratum» (Sz. VIII..), «Mercurius vivus» .. 
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«Unguentum hydrargyri»„ 
IV.), «Hydrargyrum 

HgClNH2 

165. 

+ + Hydrargyrum amidochloratum 
( Hydrarg„ amidochlor.) 

Higany(Il)amidoklorid 

NH, 

/ 
Hg 

""' Cl 
ms = 252,09 

Fehérszínű, szagtalan és íztelen, nehéz por. Hevítve megsárgul, majd meg-· 
barnul, végül anélkül, hogy megolvadna, maradék nélkül elillan .. Legalább 
97 % HgClNH2-t tartalmaz .. 

Oldékony1ág„ Vízben és R"szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. Híg savakban 
és egyes sók tömény oldatában oldódik.. 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
semleges vagy gyengén savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Higany( 11) <r ammónia .. 0,25 g sót ugyanennyi R-káliumjodiddal és .5 ml vízzel 
rázogatunk. A só nem oldódik, de higany{II)jodid képződése folytán pirosszínű, 
a folyadék pedig ammónia-szagú lesz. 

b) Klorid O, 1 g sót 2 ml víz és 1 ml R-salétromsav elegyében, enyhe melegítéssel 
oldunk. Az oldatot néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattal összerázzuk„ Fehér 
csapadék keletkezik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan tÚ 1zínező anyagok; karbonát. 0,2 g só 10 ml 70° hőmérsékletű R„ecet
savban pezsgés nélkül, maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék.. 

d) Szulfát: 0,2 g sót az I.. 100 lap 9/b szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 2.50 '! so„ 

e) Nitrdt„ 0,1 g sót az I.. 100 .. lap 11) szerint -· nitrát··-IDértékoldat nélkül - vizs
gálunk.. A reakcióelegy nem változhat. 

f) Higany(II)klorid. A g) szerinti maradékot 1 ml vízben oldjuk. A tiszta oldat 1 csepp 
R-ammónia-oldattól nem változhat; 

Minős~gi kvantitatív vi-zsgálat 

g) Vízben oldódó anyagok. o,5 g sót 1.0 ml vízzel 1 percig rázogatunk.. A csapadékos 
folyadékot megnedvesített :papirosszűrőn megszűrjük és a kristálytiszta szűredéket ' 
az I.. 105 .. lap 5/a szerint vizsgáljuk .. A tömény kénsav felett szárított maradék 
legfeljebb a készítmény 0,2 %-a lehet. Ezt a maradékot használjuk az f) alatti 
vizsgálathqz„ · 

h) Szár!tári veszteség. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g sót az I.. 104. lap 3) szerint 
24 órán át tömény kénsav felett szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet .. 

i) fzzítá1i maradék 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g sót az L 104 .. lap 4) szerint 
vizsgálunk. A tégely" jól húzó . vegyifülkében izzítjuk.. Az enyhén kiizzított 
'maradék legfeljebb O, 1 % lehet 
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j) Tartalmi meghatározás, O, 1 mg pontossággal mért, finoman eldörzsölt kb,. O, 12 g 
készítményhez 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban, -50 ml fiissen kifor., 
ralt és lehűtött vizet öntünk és abban 2 g R-nátriumtioszulfátot oldunk„ A lombik 
tartalmát addig rázogatjuk (kb, 10 perc), míg a készítmény teljesen feloldódott. 
Az oldatot 2 csepp I-metilvörös-oldatot használvajelzőül, 0,1 n sósavval titráljuk. 
A titrálás vége felé a sósavat cseppenként adjuk az oldathoz,' míg az mara~, 
dandóan piros árnyalatú lesz. 
1 ml 0,1 n sósav 12,60 mg (lg ,10053) HgC!NH2-t jelez,, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
R-sósavban maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék 0, 10 g készít
ményt 5 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel rázogatunk, majd a folyadékot 
előre megnedvesített kis papirosszűrőn megszűrjük, A szűredék nem lehet 
·savanyú és 1 csepp R-ammónia-öldattól nem változhat, 

E!tartds. Jólzáró, üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tart3uk 

Higany(II)amidokloridot tartalmaz az «Unguentum ophthalmicum album», 
Inkompatibili,s a «Hydrargyrum bichloratum conosivum» cikkely ugyalli: 

szakaszában felsorolt anyagokkal., 

Másnév, _«Hydrargyrum bichloratum ammoniatum» (Ph,, Hg,. IV.), «Hydrar
gyrum amrdato-chloratum» (Sz,, VIIL), «Hydrargyrum praecipitatum album», 
«Mercmius praecipitatus albus», Merkmiamidoklorid, 

AdagoláL Legnagyobb egyszer'i adagja 0,02 g 
Legnagyobb napi adagja 0,06 g 

Ha az orvos a készítményt külsőleges használatra kenőcsben rendeli a rendelt gyógy· 
,szer újabb orvosi aláírás nélkül megismételhető. ' 

HgC! 2 

166. 

+ + Hydrargyrum bichloratlllll• corrosivum 
( Hydrarg. bichlor, corros.) 

Higany(Il)klorid 
ms = 271,52 

Színtelen kristályok, vagy fehérszínű kristályos por, Szaga nincs. Híg oldata 
undorító fémes, összehúzó, fanyar ízű, A nyálkahártyát etősen marja, Hevítve 
260°-on színtelen folyadékká olvad, 290°-on fon és maradék nélkül elillan„ 
A tömény kénsav felett szárított só legalább 99,5 % HgC1 2-t tartalmaz, 

Oldékony.ság. 15 sr víz, 2 sr fonó víz, 3 sr R-szesz, 15 sr glicerin, 17 sr éter, 
1200 sr klorofmm oldja. · 

Kifmhatás,, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) savanyú. 

AzonOssági vizsgálat 

a) Higany(II). 0,1 g sót 2 ml vízben oldunk. Az oldathoz 1 ml R-nátronlúgot ele
gyítünk, Sárga csapadék keletkezik. 
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b) Klorid O 1 a sót 2 ml vízben oldunk Az oldatot 1 csepp R-salétromsavval és 
néhány' cs.:'pp R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük Fehér csapadék keletkezik 

Minőségi kvalitat~v vizsgálat_ 

e) Oldhatatlan é< színezb anyagok,, 0,5 g só 10 ml frissen kiforralt és lehűtöt: v;ízbe,n 
maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. Az oldatot az e) alatti vizsga• 
lathoz használjuk . . , 

<l) Éterben oldhatatlan mryag,ok ,o,5 JS elpo'.ított '.ns;~ny(II)klond 20 ml R-eterben 
maradék nélkül t1sztan es sz1ntelenul oldod,Jek. . 

e) Sava<ság. A e) szerinti oldatban 0,5 g R-nátriumklorid~t o,ldunk, és l„c~~PP I-met1l
vörös··oldatot elegyítünk hozzá„ Az oldat narancssargara sz1nezod,1ek, de 0,05 
ml 0,01 n sósav hozzáadására színét vörösre változtassa, , . 

f) Ré , o 2 g sót 5 ml vízben oldunk és az oldathoz 3. ml R-ammorua-oldatot ele
g~íttlnk A csapadék és a csapadékos folyadék szűredéke színtelen legyen, 

g) Szulfát, 0,2 g sót az L 99, lap 9/a szerint vizsgálunk A változás megengedett 
mértéke grammonként 250 'Y SO,,. . . , , , 

h) Aritrát é.s ammónium„ 0,5 g sót az I. 100„ lap_ 12) szerint vrzsgalunk. A valtozas meg
engedett mértéke grammonként 20 'Y NH3 ilL 73 'Y NÜ3, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási veszte~~g. o, 1 mg pontossággal mért kb .. 1 g firiom:a el porított sót tömény 
kénsav felett 24 óráig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 2 % lehet„ . 

') Izzítási maraefék,, O,I mg pontossággal mért kb, 0,5 !'só: az L 104, lap 4) „sze,nnt 
J vizsgálunk'. A tégelyt jól húzó vegyifülkében izzítjuk Az enyhen knzz1tott 

maradék legfeljebb O, 1 % lehet,, , , , 
k) Tartalmi meghatározá< [higany( JI) ], O, 1 mg pontossaggal mert kb., 1,3 g, kensav 

felett szárított sót mérőlombikban 100 ml vízben o.ldunk Az oldat 10,00 
ml-es részletét' 100 ml-es Erlenmeyer··lombikba csurgatjuk és 2 ml R-sósavval 
megsavanyítva, vízzel . .50 ml-1e hígítjuk„ Az o~daton addig vezetünk kereszt?l 
kénhidrogéngázt, míg a leülepedett csapad~~,.(,h1gany(II)s,~';}fid) f<;,l_e'.t, a folya~ek 
teljesen kitisztul.. A csapadékot 7 cm atmeroJU pap1rosszurore gyuj~Juk s klorid:· 
mentesre mossuk .. A még nedves csapadékot szűrővel együtt .100 .r;il-es roncsolo 
lombikba doqjuk és a továbbiakban az L 107. lap 8) szennt _Jarunk e\, 
1 ml O 1 n káliumrodanid-oldat 13,58 mg (lg ,13278) HgCl2-t Jelez, , 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt só vízben ( 1 + 19) 
maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódHk ,Az ,old~t kém~atása ,sa.".anyú 
o,5 g só 20 ml R-éter ben m~rad_ék nélkül, ,tisz;,an ?s szmtelen~l oldod3,ek 

Eltartás,, Jólzáró, üvegdugos uvegben, fenytol vedve, a me~egszekrenyben 

tartjuk, · b' hl · ' · J 
Higany(II)kloridot tartalmaz a «Tabletta hydrargyn zc oratz_ corro.szvz g ». 
Inkompatibili5 lúgos kémhatású anyagokkal, jodidokkal, bromrdokkal, redu-

káló anyagokkal, csersavval, fehérjékkel, fémekkel stb. . . . , 
Másnév, «Hydrargymm bichloratum» (Sz,, VIII), Merkunklond, Szubhmat,, 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 0,02 g 
Legnagyobb napi adagja 0,06 g 

Szokásos egyszerii adagja 0,01 g 
Szokárns napi adagja 0,02 g 
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167. 

rubrurn + + Hydrargyrurn bijodaturn 
(Hydrarg.. bijod. rubr .. ) 

Vörös higany(II)jodid 
HgJ2 ms = 454,4~ 

Élénk pirosszínű, nehéz por. Szagtalan és íztelen. Száraz kémlőcsőben 
hevítve 126°-on megsárgul és 254° körül sötétvörös folyadékká olvad Kb. 
350°-on forr és szublimál. A kémlőcső hidegebb részén lerakódott kristályok 
sárgaszínűek, melyek lassanként - üvegbottal dörzsölgetve gyorsabban -
megvörösödnek„ A tömény kénsav felett szárított só legalább 99 % HgJ 

2
-t 

ta1talmaz„ 
Oldékony.ság .. Ví,zben gyakorlatilag oldhatatlan. 20Q sr R-szesz, 50 sr forró 

R-szesz, 250 sr eter, 4000 sr kloroform oldja .. Jól oldódik jodidok bromidok 
tömény vizes oldatában.. · · ' 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (! + 19) 
semleges„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Higany(!!). 0,1 g sót 5 ml R-szeszben enyhén melegítve oldunk. Az oldathoz 
1 ml R-nátronlúgot elegyítünk. Sárga csapadék képződik. 

b) Jodid 0,1 g sót 2 ml vízzel, 1 ml R-kloroformmal és pár csepp klóros vízzel össze
rázúnk„ Az elkülönülő kloroformos réteg ibolyaszínű, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Szeszben oldhatatlan é1 1zínező anyagok.. 0,25 g só 25 ml forró R-szeszben maradék 
nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 

d) LúgoJság, sava55ág .. 1 g finoman porított sót 20 ml fiissen kiforralt és lehűtött vízzel 
egy percig rázogatunk„ A csapadékos folyadékot megned~esített papirosszűrőn 
megszűrjük. A kristálytiszta szűredéket használjuk a g) alatti vizsgálathoz is. 
10 ml szűredék 2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem színeződhet de O 05 ml O 01 n , , , 
nátronlúgtól rózsaszínű legyen„ 

e) Ne~ézfémek (higany(!!), ólom, va1, cink stb) .. 1 g sót 20 rnl o,l n sósavval 1 percig 
razogatunk és a csapadékos folyadékot megnedvesített papirosszűrőn meg
szűrjük. A kristálytiszta szűredéket használjuk az j) alatti vizsgálathoz is„ 
4 ml szűredéket az L 96 .. lap 2/a szerint vizsgálunk.. A változás megengedett 
mértéke grammonként 50 'Y Pb ( = 48 'Y Hg); i!L Fe vagy Zn. 

f) Szulfát .. 4 ml e) szerinti szűredéket az L 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 'Y S04 .. 

g) Klorid. 2 ml d) szerinti szűredéket az L 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 y CL 

h) Nitrát 4' ammónium .. 0,2 g sót az I 100. lap 12) szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammónként 50 'Y NH3 ill. 180 'Y NO,. 

Minőségi kvantitatív vi.zsgálat 

i) Szárítási veszteség .. O, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g sót az I. 104. lap 3) szerint 
tömény kénsav felett 24 órán át szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet 

j) Izzítási maradék .. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0, 5 g sót az L 104 .. lap 4) szerint 
vizsgálunk .. A tégelyt jól húzó vegyifülkében izzí\juk Az enyhén kiizzított 
maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 
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k) Tartalmi meghatározá<. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,15 g sót 100 ml-es Er1en
meyer-lombikban 0,5 g R-káliumjodiddal 2 ml vízben oldunk A tö~életes 
oldódás után 5 ml R-sósavat és 20 ml vizet öntünk az oldathoz. A továbbiakban 
a «Hydrargyrum bichloratum corrosivum>> cikk_ely k) pontja szerint járunk el, 
1 ml O, 1 n káliumrodaníé:l-oldat 22, 72 mg (lg ,35646) HgJ 2-t jelez. 

Tájékoztat6 gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt O, 10 g só 10 ml. 
fonó R-szeszben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ Vizes 
rázadéka (1 + 19) semleges legyen„ 

Eltartá< .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fenytől védve a méregszekrényben 
tartjuk„ 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, alkaloidákkal stb. 
Másnév. «Hydrargyrum bijodatum» (Sz. VIII.). Merkurijodid .. 

Adagolás „ Legnagyobb egysze:ri adagja 0, 02 g 
Legnagyobb napi adagjá 0, 06 g 

Szokásos egyszeri ad"gja 0,01 g 
Szokásos napi adagja 0,02 g 

168. 

+ Hydrargyrurn chloratum. :rnite 
( Hydrarg. chlor .. mit,) 

Higany(I)klorid 
ms = 472,13 

Fehér színű, össze nem tapadó, finom nehéz por, Glicerinben 300-szoros 
nagyítással vizsgálva, csillagosan összenőtt, áttetsző, közelítőleg egyforma 
nagyságú kristályokat látunk.. Mozsárban dörzsölgetve megsárgul. Hevítve 
megolvadás nélkül elillan .. Legalább 99,5 % Hg 2Cl 2-t tartalmaz„ 

Oldékonyság. Vízben, R-szeszben, éterben, kloroformban és híg, nem oxidáló 
savakban oldhatatlan. 

Kémhatás .. Frissen kiforr alt és lehűtött vízzel készült r ázadéka ( 1 + 9) semleges. 

Azonossági vizsgálat 

a) Higany(!). O,I g sót 3 ml vízzel és 1 ml R-ammónia-oldatÍal rázogatunk A ]<észít
mény megfeketedik. A csapadékos oldat szűredékét a b) alatti vizsgálathoz 
használjuk„ 

b) Klorid. Az a) szerinti szűredéket 2 ml R-salétromsavval megsavanyí\juk és 1 ml 
R-ezüstnitrát-oldattal összerázzuk. Fehér csapadék keletkezik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Savasság. 1 g sót 1 O ml frissen kiforralt 1's lehűtött vízzel 1 percig rázogatunk„ 
A'csapadékos folyadék szűredéke 2 csepp I-fenolftalein-oldattól színtelen marad
jon, de 0,05 rnl 0,01 n nátronlúgtól rózsaszínű legyen. 
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d) Ne~ézfémek {higa~y(II}, ólom,,vai, ánk >t~.), 2 g sót 20 ml 0,1 n sósavval 1 percig 
razoga,~~~k, ITiaJ~ 3;. cs':padek~,s fol

1

yadekot megnedvesített, ke~tős papirosszűrőn 
megs~urJuk. A kr1stalyt1szta szuredeket használjuk az e) alatti vizsgálathoz is. 
10, m} szűredéket a~ I.. 96„ lap }fa szerint vizsgálunk A változás megengedett 
merteke grammonkent 10 y Pb ,= 10 y Hg), ilL Fe vagy Zn, 

e) Szulfát 2 ml d) szetinti szűredéket az I. 99,. lap 9/a szerint - szulfát-mérték
oldat nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat 

f) Klorid. 0,2 g sót 10 ml vízzel 1 percig rázogatunk és a csapadékos fOlyadékot vízzel 
megnedvesített, kettős papirosszűrőn megszűrjük A kristálytiszta szűredéket az 
L 100. lap 1 O/a szerint - klorid-mértékoldat nélkül ·- vizsgáljuk A só vízben 
oldódó kloridot nem tartalmazhat, 

g) .Nitrát, ammónium„ 0,2 g sót az I„ 100„ lap 12) szerint ammónia~mértékol-dat 
nélkül - vizsgálunk A felfogó folyadék nem változhat, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Vízbén oldódó anyagok. cg pontossággal mért kb, 5 g sót 20 ml vízzel 1 percig rázo
gatl.1:nk„ ~ csapadékos folyadékot megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük és 
a knstálytiszta szűredéket az I. 105, lap 5/a szelint vizsgáljuk .. A tömény kénsav 
felett szárított maradék legfeljebb a készítmény 0,01 %-a lehet, 

i) fzz!tá<i maradék,. 0,1 mg pontóssággal mért kb, 0,5 g sót az L 104. lap 4) szerint 
vizsgálunk, A tégelyt jól húzó vegyifülkében izzítjuk, Az izzítási maradék leg--
feljebb 0, i % lehet. · 

j) Tartalmi meghatározd>,, 0, 1 mg pontossággal mé1t kb, 0, 1 g sóhoz 100 ml-es Erlen
meyer-lornbikban 10 ml R-sósavat öntünk és annyi R-brómos vizet csepegtetünk 
hozzá, míg a só feloldódik .. A bróm fölöslegét néhány csepp 1 %··os hidrazin•> 
szulfát-oldattal eltávolítva, az oldatot vízzel 50 ml-re hígítjuk. A továbbiakban 
a «Hydrargyrum bichloraturn corrosivum» cikkt:ly k) pontja szerint járunk el. 
1 ml 0, 1 n káliumrodanid-oldat 11,80 mg (lg ,07200) Hg2Cl,-t jelez,. , 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a ,dJ (ne,héz fémek) és f) (klorid) szerint vizsgáljuk,, Vizesrázadékának (J + 19} 
kemhatasa semleges legyen,, 

EltartáL Jólzáró, üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk 

Inkompatibilii savakkal, lúgokkal, iedukáló, oxidáló anyagokkaL 
Márnév,, Kalomel Merkuroklorid, 

Adagolás,, Legnagyobb egyszeri adagja per os 0,5 g 
Legnagyobb napi adagja per os 1 g 
S::;oká.<o.s egyi::;eri adagja per os 0,2~0,5 g 
Szokáso l napi adagja per os 0,2-0,5 g 

Ha az orvos «H.J.drargyrum clzloratum mite sublimatione paratum»-ot, vagy «Hydrar
gyrum clzloratum mzte vapore paratum»-ot rendel, ezt a ké<zítményt adjuk ki. 
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169. 

+ + Hydrargyrum oxycyanatum 
( Hydrarg. Oi:Jiyan.) 

Higany(Il)oxicianid 

Tájékoztató képlet: [Hg(CN)z.HgO] 4Hg(CN) 2 ms = 1480 

Fehér vagy csaknem fehér, mikrnkristályos poL Szagtalan,, Íze összehúzó, 
fémes, keserű, 14-17 % HgO-t és 83-86 % Hg(CN) 2-t tartalmaz, 

Oldékony.<ág, 18 sr víz, 35 st R-szesz oldja, Éterben, kloroformban csaknem 
oldhatatlan,, 

Kémhatás,, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyengén 
lúgos. 

Azonossági vizsgálat 

a) Higany( II}. 0, 1 g sót 5 inl vízben enyhe melegítéssel oldunk, Az oldathoz 1 ml 
R-sósavat és 3 ml R-kénhidrogénes vizet öntünk„ Fekete csapadék válik le. 

b) Cianid.. 0,1 g sót 0,2 g R-nátriumtioszulfáttal együtt 2 ml vízben oldunk Az oldat
hoz 1 ml R-nátronlúgot és 2 csepp R-vas(II)szulfát-oldatot elegyítünk, Egy 
perc mulva a csapadékos folyadékhoz 2 csepp R-vas(III)klorid-oldatot cseppen
tünk, végül a reakcióelegyet 3 ml R-sósavval megsavanyí~juk„ A csapadékos 
folyadék színe sötétkékre változik 

c) Higany( II)oxid. 0, 1 g sót 5 ml vízben oldunk Az oldatba rázogatás közben annyi 
1 o %-os káliumjodid-·oldatot csepegtetünk, hogy az sárgára színeződjék. Ez a 
szín 1 csepp R-ammónia-o1dat hozzáadására narancssárgára változik (bázisos 
higany(II)amidojodid), később vörösbarna csapadék válik le, mely utóbbi fölös 
káliumjodid-oldat hozzáádására színtelenül oldódik, 

Minőségi kvalitat~v vizsgálat 

d) Oldhatatlan e'5 színezó anyagok, 2 g só 40 ml frissen kiforralt vízben vízfürdőn mele
gítve maradék nélkül és színtelenül oldódjék. Az oldat legfeljebb csak kissé lehet 
zavaros„ A megnedvesített papirosszűrőn kristálytisztára szűrt oldatot hasz
náljuk az e}, f), g) és h} alatti vízsgálatokhoz,, 

e) Lúgosság, iavaiság. 10 ml d) szerinti oldat 2 csepp I-fenolftalein-oldattól színtelen 
maradjon, de 0,1 rnl 0,01 n nátronlúgtól rózsaszínű legyen. 

f) Higany(!),, 2 ml d} szerinti oldathoz 2 ml vizet és 1 ml R-sósavat elegyítünk 
A folyadék 5 P\'rcen belül nem változhat · 

g) Szuifái.. 5 ml d) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk, A változás 
megengedett mértéke grammonként 200 y S0 4 • 

h) Klorid 2 ml d) szerinti oldatot az L 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 y Cl, 

i) ]{itrát és ammónium 0,5 g sót az I„ 100„ lap 12) szerint vizsgálunk„ A változás meg
engedett mértéke grammonként 20 y NH3, illetve 73 'Y N03 • 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárítáii ve>zteség 0, 1 mg pontossággal mért kb,. 0,2 g készítményt az I. 104,, lap 3) 
szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk, A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 

k) Jzzítá<i maradék., O, 1 mg pontossággal mért kb 0,2 g sót az l, 104,, lap 4) szerint 
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vizsgálunk A tégelyt jól húzó vegyifülkében izzítjuk. Az izzítási maradék 
legfeljebb 0, 1 % lehet. 

1) Tartalmi meghatározás (higany(II)oxid). 1 g nátriumkloridot és 0,1 mg pontossággal 
mért kb. 0,25 g porrádörzsölt sót .100 ml-es fözőlombikban 30 ml vízben enyhe 
melegítéssel oldunk A lehűtött oldatot 2 csepp I-metilnarancs-oldatot használva 
jelzőül, 0, 1 n sósavval titráljuk. A titrált oldatot az m) alatti vizsgálathoz hasz .. 
náljuk 
1 ml O,l n sósav 10,83 mg (lg ,03465) HgO-t jelez .. 

m) Tartalmi meghatározás (higany(II)cianid) .. Az l) szerint titrált oldatot frissen ki
forralt és lehűtött vízzel mérőlombikba öblítjük és 100 ml-re hígítjuk. Az így 
hígított oldat 50,00 ml-ében 2 g R-nátriumtioszulíátot oldunk, majd az oldatot 
1 csepp Iwmetilnarancs-oldatot használva jelzőül 0, 1 n sósavval újból narancs-
sárga színig titráljuk. -
1 ml 0,1 n sósav 12,63 mg (lg ,10148) Hg(CN) 2-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

·Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
vízben maradék nélkül és színtelenül oldódjék. Oldata csak kissé lehet zavaros. 
A készítményt az l) és m) szerint (tartalmi meghatározás) vizsgá\juk 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tartjuk. 

Higany(II)oxicianidot tartalmaz a «Mucilago ad catheterem» és a «Tablettahydrar-· 
gyri oxycyanati g 1,0».. · 

Inkompatibilis savakkal, savanyú sókkal, ammóniával, redukáló anyagokkal, 
csersavval és fehérjékkel. 

Máinév .. Merkurioxicianid .. 

AdagoláL Legnagyobb egyszei:i adagja O,O 1 g 
Legnagyobb napi adagja 0,03 g 

Megjegyzés.. A higany(II)oxicianid erífien dör;;sö!Ve robban .. 
A hlgany(II)oxicianidot oldáskor, szükség esetén, csak vízfürdőn melegít

hetjük. 

HgO 

170. 

+ + Hydrargyrum oxydatum flavum 
(Hydrarg. oxyd. flav.) 
Sárga higany(II)oxid 

ms = 216,61 

Lecsapással készült narancssárga, íztelen és szagtalan, nehéz por.. Fény 
hatására elváltozik. Hevítve megbarnul, majd maradék nélkül elillan .. A 105°-on 
szárított só legalább 99 % HgO-t tartalmaz. 

Oldéko11:)1.<ág .. Vízben, szeszben gyakorlatilag oldhatatlan .. Híg savakban és 
egyes sók tömény oldatában oldódik.. 

Kémhatás.. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
semleges vagy gyengén lúgos .. 

272 

1 

j 

1 

-! 

Azonossági vizsgálat 

a) Higany(II). 0,1 g készítményt 1 ml R-sósavban enyhe melegítéssel oldunk Az 
oldathoz 2 ml R-ammónia-oldatot elegyítve, fehér csapadék keletkezik 

b) Por-finomság„ A készítmény glicerínnel eldörzsölt próbájában 300-szoros nagyítással 
kristályos szemecskék ne legyenek láthatók. ' 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és .színező anyagok„ 0,.5 g készítmény 10 ml R-ecetsavban' enyhe melegí
téskor maradék nélkül kristálytisztán és színtelenül oldódjék. Ezt az oldatot 
használjuk az e) alatti vizsgálathoz. 

d) LúgoHág, savasság 0,5 g készítményt 10 ml frissen kifOrralt és lehűtött vízzel rázo
gatunk. A csapadékos folyadékot vízzel megnedvesített papirosszűrőn szűrjük„ 
A szűredék 2 csepp I-fenolftalein-oldattól színtelen maradjon, de 0,1 ml 0,01 n 
nátronlúgtól rózsaszínűvé váljék. 

e) Réz 2 ml e) szerinti oldathoz 3 ml R-ammónia-oldatot elegyítünk„ A csapadék 
tisztán fChér, a csapadékos fülyadék szűredéke pedig színtelen legyen„ 

f) Szulfát. 0, 1 g készítményt az L 100. lap 9/b szerint - szulfitt-mértékoldat nélkül -
vizsgálunk, A reakcióelegy nem változhat 

g) Klorid .. 0,1 g készítményt az L 100 .. lap 10/b szerint - klorid-rnértékoldat nélkül-· 
vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

h) }./itrát, ammónium„ O,I g készítményt az I.. 100 lap 12) szerint -ammónia-mérték
oldat nélkül - vizsgálunk. A frlfogó folyadék nem változhat 

i) Vöriis higany(Il)oxid. 0,5 g sót lg R-oxálsav, 1 ml 10%-os ammónia-oldat és 10 ml 
víz elegyében kémlőcsőben vízfűrdőn 2 órán át melegítünk Az elpárolgó vizet 
időnként pótoUuk„ A sárgaszínű csapadék te\jesea kifehércdjék 

Min()ségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárítá5i veszt~fég. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I„ 104. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 

k) Izzítási maraáék. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt az I. 104. lap 4) 
szerint vizsgálunk. A tégelyt jól húzó vegyifülkében izzí~juk Az enyhén ki· 
izzított maradék l~gfeljebb 0,2 % lehet„ 

l) Tartalmi 1neghatározáL 0,1 mg pontossággal mért finoman eldörzsölt kb 0,10 g 
készítményre 100 ml-es Erlenn1eye1-lombikban .50 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vizet öntünk és 2 g R-nátriumtioszulfátot Üldunk fel benne„ A lombik tartalmát 
addig 1ázogatjuk (kb .. 5 perc), míg.a készítmény teljesen !eloldódott Az oldatot, 
2 csepp I-metilvörös-oldatot használva jclzőül, O, l n sósavval titráUuk. A titrálás 
vége felé a sósavat cseppenként adjuk az oldathoz 
1 ml 0,1nsósav10,83 mg (lg ,034b5) HgO-;jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfddőnek itélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok) és a g) (klorid) szerint vizsgáljuk Vizes 
xázadéka ( l + 19) semleges legyen. 

Eltartás.. Jólzáró, üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszckrényben 
tartjuk.. 

Higany(II)oxidot tartalmaz az «Unguentum ojJhthalmicum flavum„ .. 
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Inkompatibilis kloridokkal, bromidokkal, jodidokkal, redukáló anyagokkal 
stb. 

Másnév„ «Hydrargyrum praecipitatum flavum)>„ 

Adagolás „ Legnagyobb egyszeri adagja per OS 
Legnagyobb napi adagja per OS 

0,02 g 
0,06 g 

Ha az orvos a készítményt külsőleges /zaJ:ozálatra kenőcsben rendeli, a rendelt gyágy· 
szer újabb orvosi aláírás nélkül megismétellzetfi. 

171. 

+ Hydrargyrum sulfuratum rubrum 
( Hydrarg .. .sulfur .. rubr.) 

Vörös higany(II)szulfid 
HgS ms = 232,63 

Mesterségesen készült, nagy fajsúlyú, élénkvörös-színű por. Levegőn hevítve 
elbomlik, miközben alig látható kékes lánggal elég, illetőleg elillan .. Legalább 
99 % HgS-t tartalmaz. 

Oldékonyság. Vízben, R-szeszben, híg savakban és lúgokban gyakorlatilag 
oldhatatlan. Királyvíz, bróm-sósav, kén kiválása közben oldja .. 

e 

Azonossági vizsgálat 

a) Higari;„ 0,-05 g vörös higanyszulfidot 2 ml .5 % brómot tartalmazó tGmény R-só„ 
savval enyhén melegítünk. Az 5 ml vízzel fClhígítotf reakcióelegy szűredékéhez 
feleslegben R-ammónia-oldatot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik. 

b) Szulfid„ 0,05 g vörös higanyszulfidot izzítólemezen óvatosan hevítünk. A kén kékes 
lánggal ég el.. 

l\1illőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Mínium. 0,50 g készítményre 10 ml R-salétromsavat öntünk A vörös higanyszulfid 
színe nem változhat. 

d) Jl/ehézfémek (ólom, biz1nút, réz)„ A e) alatti reakcióelegyet enyhén melegítjük, majd 
papirosszűrőn szűrjük. A szűredékhez_ 11 ml R-ammónia-oldatot elegyítünk, 
majd a folyadékot R-ecetsavval gyengén megsavanyítjuk. A savanyú oldat 2 ml 
R-kénhidrogénes víztől ( 1-2 csepp R-nátriumszulfid-oldattól) ne1n változhat. 

e) Arzén, antimon, kén. 0,5 g készítményre 5 ml R-nátronlúgot és 5 ml vizet öntünk. 
A keveréket enyhén melegí~jük, majd papirosszűrőn szű1jük, A _szűredékhez 
feleslegben R-sósavat öntünk„ Az oldat átlátszó, színtelen és szagtalan maradjon. 

Minőségi kva11titatív vizsgálat 

f) Izzítási maradék .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I. 104 .. lap 4) 
szerint vizsgálunk. A tégelyt jól húzó vegyifülkében izzí~juk, Az enyhén ki
izzított maradék legfE:ljebb 0, 1 % lehet. 

g) Tartalmi 1neghatározá1. A készítm6ny kézi mérlegen lemért 0, 1 g-os részletét alkalmas 
módon (I 57„ lap) 0,1 mg pontossággal lemért papirostokocskába szó1juk s 
annak súlyát 0, 1 mg pontossággal újból megállapí~juk„ A papirostokocskát 
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tartalmával együtt 100 ml-es ioncsolólombikba dobjuk A továbbiakban a 
«Hydrargyrum bichloratum corrosivum» cikkely k) pontja szerint (II. 267 .. lap) 
járunk el 
1 rnl 0,1 n káliumrodanid-oldat 11,63 mg \lg ,06572) HgS-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvízsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítménvt 
a e) (mínium) szerint vizsgáljuk. A készítmény kis részlete izzítólemezen hevít~e 
maradék nélbl elég, illetőleg elillan. 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk.. 

Másnév„ ccCinnabaris factitiali. Cinóber. 

C,H,0 2 

172. 

+ Hydrochlnonwn 
( Hydrochinon.) 
Hidrochinon 

1,4-Dioxi-benzol 

DH 
~ 

~ 
DH 

ms = 110, 11 

Színtelen vagy csaknem színtelen kristálvok, illetőleg fehér vagy kissé 
szürkés-fehér, kristályos por Szaga nincs Íz~ gyengén édes Legalább 99 % 
hidrnchinont (C6H 60 2) tart,almaz. 

Oldékonyiág .. 16 sr víz, 1,5 sr R-szesz, 6 sr éter, 3000 sr klorofor;moldja .. Zsí10s 
olajokban alig oldódik. 

Kemhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyengén 
savanyú vagy savanyú. 

Olvadáspont .. 171°-175°. 

Azonossági vizsgálat 

a) Hia'rochinon. 0,1 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Az oldat 1 ml R-nátronlúgtól 
megba1nul.. E szín rázogatáskor mindinkább sötétedik. 

b) 0,2 g készítményt 4 ml vízben oldunk és cseppenként olyan oldatot elegyítünk 
hozzá, mely 1 ml .50 %-os vas(III)klorid-oldatból és 6 ml vízből készült.. A hidro
chinon-oldat előbb megbarnul, majd sötétzöld kristályok válnaK le belőle (kin
hidron). 
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e) 0,2 g készítmény száraz kémlőcsőben óvatosan melegítve előbb inegolvad, n1ajd 
maradék nélkül szublimál és a kémlőcső hidegebb részén rakódik le. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan d, 5zÍnező anyagok.. 2 g készítmény 40 ml frissen kifoIIalt és lehűtött 
vizben, maradék nélkül és tisztán oldódjék. Az oldat színe elkészítése után azonnal 
nem lehet erősebb, mint a Z 1 színniérték-oldat. 
Ezt az oldatot használjuk az e), i), j) é5 k) alatti vizsgálatokhoz is .. 

e) Sava.Hág A d) szerinti oldat hid1ogénkitevője az l. 7 7„ lap 12„ szerint vizsgálva 
pH = 3,0-nál nem lehet kisebb 

f) Nehézfémek (ólom, va5, cink 5tb.) .. 0,5 g készítményt az I. 102. lap a) szednt elron
csolunk. A lehűtött tömény kénsavas oldatot óvatosan 2 ml vízzel hígítjuk, 
20 7o·OS nátronlúggal semlegesítjük„ Az oldatot az I. 96„ lap 2/a szerint vizsgáljuk. 
A változás megengedett mértéke gtammonként 20 y Ph, ill. Fe vagy Zn. 

g) Szulfdt. 0,5 g készítményt az I. 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás meg
engedett mértéke gran1monként 100 'Y 804 , 

h) Klorid 0,2 g készítményt az L 100. lap 1 O/a szerint - klorid-mértékoldat nélkül
vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

i) Fenol 10 ml d) szerinti oldat enyhén felmelegít\e is szagtalan legyen .. 
j) Pirokatechin .. 5 ml d) szerinti oldat 5 ml R-ólomacetát-oldattal elegyítve 2 percen 

belül nem zavarosodhat meg. 
k) Rezorcin„ 1 ml d) szerinti oldatot 4 ml vízzel hígítunk és 1 ml bázisos ólomacetát· 

oldattal elegyítünk. A folyadék 2 percen belül nem változhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) f;;zítá5i maradék 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az I. 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet, 

m) Tartalmi meghatározás„ O, 1 mg pontossággal 'mért kb„ 0,05 g hidrochinont 200 ml-·es 
lombikban 50 ml vízbei1 oldunk és az oldatot 10 ml R-kénsavval megsavanyítjuk„ 
Az oldatot, 2 csepp I-p-etoxikrizoidin-oldatot használvajelzőül, 0, 1 n cérium(!\!). 
szulfát-oldattal titráljuk 
1 ml 0, 1 n cérium(IV)szülfat-oldat 5, 505 mg (lg , 740 79) hidrochinont (C6H 60 2) 

jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
oivadáspontja azonos legyen .. 

Eltartá<.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk. 

Inkompatibili5 lúgos kémhatású anyagokkal, vas(III)sókkal és oxidáló anya
gokkal.. 
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173. 

+ Hydrocodeinum bitartaricum 
( Hydrocodein.. bitart.) 

Savanyú borkősavas dihidrokodein 
Savanyú dihidrnkodeiniumtartarát 

ms = 505,5! 

Kodeinból mesterségesen előállított alkaloida savanyú borkősavas sója .. 
Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por.. Szagtalan .. Íze kesetíí.. Leg

alább 58,5 % dihidrnkodein·-bázist (C18H 230 2N), illetőleg 98 % savanyú borkő
savas dihidrokodeint (C18H 23Ü 3N. C4H 60 6,3H 20) tartalmaz. 

Oldékony,ág .. Vízben bőségesen, R-szeszben kevéssé oldódik. Éterben gyakor
latilag oldhatatlan 

Kemhatái. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 49) savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Dihidrokodein. 0,02 g készítményt 5 ml tömény R-·kénsavban oldunk Az oldat 
1 csepp R-salétromsavtól citromsárgára színeződik„ 

b) 0,2 5 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldatot néhány csepp R-nátron
lúggal elegyítjük Fehér csapadék válik le, mely lassan kristályossá alakul. 
A. vízzel mosott és kénsav felett .kiszárított vízmentes bázis olvadáspon~ja 111°
-1120. 

c) Borkősav. 0,05 g készítményt és 0, 1 g R".'nátriumacetát6t 2 ml vízben oldunk és 
az oldatot 1 ml 10 %-os k_áliumklorid-oldattal összerázzuk. A kémlőcső belső 
falát üvegbottal dörzsölgetve, lassan fehér kristályos csapadék válik le. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é5 5zínező anyagok .. 1 g készítmény 50 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és csaknem színtelenül oldódjék„ Az oldat 
színe nem lehet erősebb, mint a Z 1 színmérték-oldat. 
Ezt az oldatot használjuk az e),j), g) és h) alatti vizsg~latokhoz. 

e) Savas5ág. Ad) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szeiint meghatározva 
pH = 3,5-nél nem lehet kisebb. 
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f) Nehéz.firnek {ólom, vas, cink stb.) 10 ml d) szerinti oldatot az I 96 la 21 · t 
vizsg'l k A 'l • ·· · P ,a szenn a un . va tozas megengedett mértéke gra1nmonkérit .50 Pb '11 
Fe vagy Zn. Y 

1 
• 

g) Szu,ifát_ 10 ml d) .szerinti oldatot az I. 99 lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
;1el~ul - vrzsgalunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

h) Iímlorezgde„ l,2dmtltd) s:er'iknti oldatot az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk, A változás 
nge e · merte e grammonként 1 mg CL - · 

i) Morfin 0 10 g k' 't ' 5 1 O 1 k'l' · , · . , ' eszi meny · , 1;1 , n a 1umh1dr ogénjodát oldatban színtelenül 

]
') oldodjek„ Az oldat meleg1teskor sem színeződhet. 

ldeg_en, s-ze:·ve~ anyagok. (nzo1fin, kodein stb ). Előzetesen 105°-on kiszárított O 20 o

~eszrt~enyt - tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben .5 ml tömény R-ké~sav~ 
oan ol~unk„ Az ~ldat szÍ!1e nem lehet erősebb a Z6 színmérték-oldatnál, illetőleg 
nem valt~zhat zoldre vagy kékre, ha a reakcióelegyet 1 csepp R-vas(III)klorid-
oldattal ovatosan felmelegítjük, · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Szárítá5i ~eszte.Jég~ 0,1 ~g po~tos~á~gal n;é~t kb, 0,20 g készítményt az I., 104. lap 
3) szermt 105 -on allando sulyrg szantunk. A súl)'Veszteség legfe11'ebb 11 °' 
lehet . 10 

1) fzzítás.i maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I. 104 .. lap 4) 
szerint ~lhamv~szt-i;nk„ Az enyhén kiizzított n1aradék legfeljebb o, 1 % lehet.. 

m) ra1talmz meglzataro~.as.. o: 1 m_-g pontossággal ,n:ért kb 0,05 g készítményt az r„ 123 .. 

l~p 17/a~aj :rzer1nt v1zsgalunk„ R-ammonra-oldat helyett azonban R-nátron
uggal lugosrtunk, 
1 ml 0,02 n kénsav 10,11 mg (lg ,00476) savanyú borkősavas dihidrokodeint 
(C,.H220 3N.C,H60 6,3H 20) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat" 

Az az.ono'.~iak talált és makroszkóposan megfelelőnek 
a. d) „ (szmezo anyagok), z) (morfin) és j) (idegen szerves 
v1zsgal1uk„ 

EltartáL. Jólzáró üvegdugós üvegben, fenytől védve, 
tartjuk. 

lnk?mJ:atibilis lúgos kémhatású anyagokkal.. 
Masnev„ «Hydrocodin» (V„ N .. ). 

Adagolás „ Legnagyobb egys:r:eri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

0,03 g 
0,1 g 

ítélt készítményt 
anyagok) szerint 

zárt szekrényben 

S;;ok~rns egJs.zeri adagja 
S;:okasos napz adagja 

0,01-0,02 g 
0,03-0,06 g 

174. 

+ Hydrogeruun:i. peroxy!Jatnn:i. concentratum 
( Hydiog.. perox .. conc.) 

H 20 2 + aqua 
30'/o-os tömény hidrogénperoxid-oldat 

30'/o' 

ms . 34,02 

. Szín:elen, szagtalan, oxidáló és redukáló tu!ajdonsárrú maró folyadék 
Egyes idegen apyagok hatására (katalízis), oxigénfejlődés kbzben, igen gyorsan 
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1 

1 
' ! 
! 

1 

, 
bomlik Bomlását gondos eltartás (parnfinnal bevont üveg), vagy konzerváló
szerek nagy mértékben késleltetik 27,5 - 32,0 g/g % H 20 2-t ta1talmaz 

Oldékon:)'ság Vízzel minden arányban elegyedik 
Sűrűség Legalább 1, 101 
Kémhatás Frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígítva (1 + 19) gyengén 

savanyú 

Azonossági ·vizsgálat 

a) Peroxid. Hígított vizes oldatának (1 + 9) _egy cseppjét 2 ml R-kénsavval, 2 ml 
R-éterrel és 1~2 csepp 1-káliumkromát-oldattal összerázzuk Az elkülönülő éteres 
réteg sötétkék-színű 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A készítmény ülcdékmentes, tiszta és színtelen legyen. 
5 1nl készítményt 45 ml frissen kifürralt és lehűtött vízzel hígítunk, Ezt az olda~ot 
használjuk a e), e), f), g) és lz) alatti vizsgálatokhoz 

e) Savasság. 10 ml b) szerinti oldatot 1 csepp I-metilnarancs-oldattal elegyítünk. 
A folyadék semlegesítésére legfeljebb 0,3 ml O, 1 n nátronlúg fügyhat„ 

d) }./Chéz félnek (óloni, vas, cink stb ). 1 ml kés2'.Ítményt vízfürdőn kis üvegcsészében 
szárazra párologtatunk„ A maradékot 2 csepp R-,sósav és 5 ml víz elegyében 
oldjuk„ Az oldatot az I„ 96,. lap 2/a szerint - mértékoldat nélkül - vizsgáljuk„ 
.':\ reakcióelegy nem változhat 

e) Báriunz. 10 ml b) szerinti oldatot 1 ml R-kénsavval elegyítünk„ Az összerázott 
foiyadék 5 percen belül nem változhat. 

f) Sz:;ulfdt. 0,5 ml b) szerinti oldatot az I„ 99. lap 9/a szerint vizsgálunk .. A változás 
megengedett mértéke milliliterenként 1 mg SO 1 

g) Klorid 10 ml b) szerinti oldatot az I. 100 lap 10/a szerint·- klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

h) Otalát. 10 ml b) szerinti oldatba1f 0,5 g R-nátriuroacetátot oldunk és az oldat
hoz 1 ml R-kalciumklorid-oldatot elegyítünk. Az összerázott fülyadék 5 percen 
belül nem változhat 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítdsi maradék (ko11ze1váló-szerek) I0,00 ml készítményt az I. 105 lap 5/a szerint 
vizsgálunk. A 1naradék legfeljebb 0,2 5 g/v íj~ lehet.. Ezt a 1na1adékot használjuk 
a j) alatti vizsgálathoz 

104. lap 4) szerint óvatosan el-, 
Az enyhén kiizzított maradék 

j) Izzítási ?naradtik„ Az i) szerinti rnaradékot az I 
ha1nvasztjuk (a maradék esetleg el puffan!) 
legfeUebb 0,05 g/v ~~ lehet 

k) T'artalmi nieghatározás O, 1 mg pontossággal mért 100 ml-es üvegdugós mé1ő
lorobikba 0,5 ml készítményt csurgatunk s a dugójával elzárt lombik 
súlyát 0, 1 mg p0ntossággal újból megállapitjuk. A lemért oldatot vízzel 
100 ml-re hígítjuk Az oldat 10,00 ml-es részletét 100 ml-es főzőlombik
ban 10 ml R-kénsavval eleg)·Í~jük s O, 1 n ·káliumpermanganát-oldattal titráljuk. 
1 ml ~,l n káliumpermanganát-oldat 1,701 mg (lg ,23065) H 20 2-t jelez. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált kristálytiszta és színtelen készítményt a e) (savasság) 
és k) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá1. Jól záró, üvegdugós üvegben, fénytől és portól védve hűvös helyen, 
zárt szekrényben tartjuk. ' 

A konzerváló-szert tartalmazó készí~mény eltartására csak olyan «alkáli
szeg~ny» üv/g alkalmas., 1,"elyet _előze:esen Reroxid-kénsavval (2 tf tömény 
R-kensav es 1 tf tomeny h1drogenperox1d-oldat) vagy krómkénsavval 
(200 g tömény R-kénsavban oldott 10 g káliumbikromát) gondosan kitisztítot
tunk és vízzel kiöblítettünk, A konzerváló szert nem tartalmazó készítményt 
belül parafinnal bevont üvegben tartjuk 

Tömény hidrogénperoxid-oldatból kés;;ül a «l!ydrogenium perorydatum ililu
tum ) %», Készítéséhez csak olyan tömény hidrogénperoxidot használhatunk, 
melyet a készítés, előtt a k) _sz;:r!nt, (tartalmi meghatározás) megvizsgáltunk. 

Inkompatzbzlzs lugokkal, oxidalo es redukáló anyagokkal nehéz fémekkel 
szénnel (bomlás),, ' ' 

Márnév. «Liquor hydrogcni hyperoxydati concentratus» (Ph,, Hg IV) «Solutio 
hydrogenii peroxidati concentrata» (Sz,, VIIL),, 

175. 

Hydrogeniutn peroxydatum. dilutum 3% 

( Hydrog, perox,, di[,, 3%) 

3%-os hígított hidrogénperoxid 

Színtekn, szagtalan, jellegzetesen kesernyés ízű, kissé savanyú folyadék„ 
2,8-3,2 gjg % H 20 2-t tartalmaz. 

Oldékony1ág. Vízzel minden arányban ekgyedik 
Kémhatás., A készítmény gyengén savanyú,, 
Ké1;:,ítés., 0,02 sr fenacetint 100 sr meleg vízben oldunk és az oldatot lehűtjük, 

3 súlyrész tömény "hidrogénperoxid-oldatot ( Hydrogeníum perorydatum concent
ratum) fenacetm-oldattal annyi súlyrészre hígítunk, ahány g/g °le H O -t 
tartalmaz a tömény hidrogénperoxid-oldat 

0 2 2 

Azo~ossági vizsgálat 

a) Pero.xi~. 1 csepp készít1nényt 2 ml -R-kénsavval, 2 ml R-éterrel és 1-2 csepp 
1-káhumkromát-oldattal összerázunk Az elkülönülő éteres réteg sötétkék-színű. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen„ 
e) Sava.5.ság„ 10 ml készítményt 1 csepp I-metilnarancs-oldattal elegyítünk A fOlya

dék semlegesítésére legfeljebb 0,3 ml 0, 1 n nátronlúg fogyhat 
d) .;\fehéz fémek (ólom, vas, ci'tlk stb ). 10 ml készítményt a «Hydrogenium peroxyda~ 

t~m concentratum» cikkely d) pon~ja szerint vizsgálunk. A reakcióelegy nem 
valtozhat 
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, 
e) Bárium. ló ml készítményt 1 ml R-kénsavval elegyítünk, Az összerázott ÍOlyadék 

5 percen belül nem Változhat · 
f} Szulfát, 0,5 ml készítményt az L 99, lap 9/a szerint vizsgálunk A változás meg

engedett mértéke milliliterenként 100 y 80 4 

g) Klorid 10 ml készítményt az'T 100, lap lüja szerint - klorid-mértékoldat nélkül 
-- vizsgálunk. A reakcióelegy. nem változhat 

h) Oxalát. 10 ml készítményben 0,5 g nátriumacetátot oldunk s az oldathoz 1 ml 
R-kalciumklorid-oldatot elegyítünk. Az összerázott oldat 5 percen belül nem 
változhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási maradék (konzerváló .5;:,erek) .. 10,0 rril készítményt az I 10.5„ lap 5/a szerint 
vizsgálunk. A maradék legfeljebb 0,05 % lehet Ezt a maradékot használjuk 
a j) alatti vizsgálathoz. 

j) Izzítási maradék, Az i) szerinti maradékot az I 104. lap 4) szerint óvatosan el
hamvasztjuk (a maradék esetleg elpuffan!). Az enyhén kiizzított maradék 
legfeljebb 0,01 % lehet, 

k) Tartalmi m.eghatározás. mg pontossággal mért 5 g (kb„ .5 ml) készítményt a «Hydro-· 
genium· peroxydatum concentratum» cikkely k) pontja szerint vizsgálunk 
1 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldat 1, 701 mg (lg ,23065) H 20 2-t jelez,, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált üledékmentes, kristálytiszta és színtelen készítményt 
a e) (savasság) és k) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá1,, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől és portól védve, hűvös helyen 
tartjuk., 

Az eltartásra csak olyan «alkáliszegény» üveg alkalmas, melyet előzetesen 
peroxid-kénsavval (2 tf tömény R-kénsav és 1 tf tömény hidrogénperoxid
oldat elegye) vagy krómkénsavval (200 g tömény R-kénsavban oldott 
10 g káliumbikromát) gondosan kitisztítottunk és vízzel kiöblítettünk., 

Inkompatibilis lúgokkal, oxidáló és redukáló anyagokkal, nehéz fémekkel,. 
• szénnel (bomlás), 

Másnév,, 10 «térfogatszázalékos» hidrogénperoxid: 
A hígított hidrogénperoxidot gondosan kitilztított, üvegdugó< üvegben vagy parafinnal 

átitatott parafadugóval elzárt üvegbe11 adjuk ki. 
A «Liquor hidrogenii hyperorydati mercalis» helyett ezt a ké1;:,ítményt kell kiadni,, 
Afe'g;egy;:és, 1 liternél nagyobb mennyiség készletben nem tartható! 

176. 

~ Hypophyseos partis posteriods extractum 
( Hypopfry,s partis post., extr,) 

Hypophysi1-hátsólebeny kivonat 

Szarvasmarhák vagy más emlősök frissen kivágott, gondosan megtisztított 
agyfüggelékének hátsó lebenyéből készített vizes kivonat, melyet hőkezeléssel 
vagy szfoéssel és bakteriosztatikus anyagok hozzáadásával sterileznek, majd 
megfelelő hidrogénionkonccntrációra és hatásértékre állítanak be,, 
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Színtelen vagy csaknem színtelen, legfeljebb enyhén opalizáló, jellegzetes 
szagú folyadék 

Hatásértéke milliliterenként 3, 5, illetőleg 10 nemzetközi oxitocikus eg1ség .. 
Kimhatás„ A készítmény savanyú„ 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,1 ml készítmény az I. „232. lap 1) szerint vizsgálva, emlősök uterus-izmának 
összehúzódását idézi elo. 

b l Emlősök vénájába fecskendezve vérny.-omásemeikedést okoz. 
ej Emlősök bőre alá fecskendezve, az egyidejűleg szájon át beadott víz kiválasztását 

késlelteti„ 
Minőségi kvalitatív vizsgálat 

<l) Oldhatatlan és színező· an)!agok. A készítmény üledékmentes és csaknem színtelen 
legyen; legfeljebb gyengén opalizálhat 

e) Savasság. A készítmény hidrogénkitev~je az I. 77. lap 12) sze1int meghatározva 
pH = 3,0-4,0 legyen. 

f) Protein. 1 ml készítmény 2 csepp R-szulfOszalicilsav-oldattól legfeljebb gyengén 
opalizálhat. 

g) Sterilitá5, A készítmény sterilitását az I 221.. lap 1) szerint ellenőrizzük, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Hatá1értékvizsgálat ( oxitociku5 hatás) „ A készít1nény hatásértékét az I 232. lap 
1) szerint határozzuk meg. Az eltérés a megadott hatásértéktől ± 20 %-nál 
nagyobb nem lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a d) szerint ellenőrizzük 
Eltartás .. 1 ml-cs ampullákba töltve és dobozokba csomagolva, zárt szekrény

ben, hűvös helyen tartjuk! 
A.fásnév„ «Solutio extracti hypophyseos e lobo posteriore in ampullis» (Ph .. 

Hg. IV.), «Pituitrinnm» (Sz VIII.), «lqjectio hypophyseos partis posterioris», 
«Glanduitrin» (V. N.). 

Adagolá1 Legnagyobb egyszel:i adagja s„ cut. 10 NE 
Legnagyobb napi adagja s, cut. 20 NE 

Szokásos eg)!IZeri adagja s. cut 2-10 NE 
Szokásos napi adagja s .. cut. 2-20 NE 

Csak az érvényben levő .Jogszabályoknak megfelelő és forgalomba/wzatalra engedéb,ezett 
készítmén)' tmtlzató készletben és adható ki. 

177. 

lf< Insulinum solutum 
( Insulin. .sol.) 
Inzulin-oldat 

Emlősök hasnyálmirigyéből kivont hormon steril vizes oldata. Színtelen, 
vagy csaknem színtelen, üledékmcntes tiszta folyadék Hatásértéke mil!iliteren
ként 20, 40 illetőleg 80 nemzetközi egység (NE). A készítmény hatásértéke 
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a. feltüntetett hatásértéknek legalább 90 %-a, de legfeljebb 110 %-a legyen 
Összes nitrogéntartalma 100 egységenként legfeljebb 0,85 mg. A. hatóanyagon 
kívül kevés sósavat nátriumkloridot, glukózt (0,4 %), esetleg glrcennt ( 1,4-
1,8 %), továbbá ko~zerváló anyagot - fenol, krezol-· (0, 1-0,25 %), metil
paraoxibenzoátot (0,2 %) is tartalmaz. 

Kémhatás. A készítmén)r savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) A készítinény hidrogénkitevőjét pH = 5,1-.5,3-ra állítjuk be„ Csapadék válik 
ki, mely enyhe savanyításra (pH = 2,5-3,5) ~eloldódik. A~ enyhén meglúgo
sított oldat (pH = 8,0-8,5) legfeljebb gycngen zavarosod1k meg 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Savasság A készítmény hichogénkitevője az I. 77 lap 12) szerint megl1atározva 
pH -= 2,.5-3,5 között legyen„ 

e) SterilitáL A készít1nény ~terilitását az I. 221 lap 1) szc1int ellenőrizzük„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

<t-l) Iz:::ítá5i rnaradék 0, 1 ml pontossággal mé1 t kb. 500 egységnyi készítményt, O, 1 mg 
pontosságfsal mért platinacsészében ·-szükség esetén részletekben·- óvatosan szá-
1 azr a párologtatunk A maradékot 2 csepp tömény R-salétromsavval lecsep
pentve óvatosan elhamvasztjuk. 
Az enyhén kiizzított maradék 1000 eg;~égenként legfeljebb 1,0 mg lehet 

e) Tartalmi meghatározás (cink). A készítmény cinktartalma az I 11 L lap 11/b vagy 
11/c szerint meghatározva 1000 egységenként legfeljebb 0,4 mg ~n lehet. 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 0,0817 mg (lg ,9123,5) Zn-t Jelez , . 

f) TCirtabni meghatározás (nitrogén). 0,01 ml pontossággal ine1t kb„ 200 egysegny1 
készítményt az I 118„ lap 14/a szerint vizsgálunk„ 
l ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) nitrogént (N) jelez 

g) T'artabni 1ne.ahatdrozá1 (fenol, kiezdl) 0,01 inl pontossággal mért 0,'50 ml ( = kb 
2 5 mg fe~ol) készítményt az I. 118. lapon (15. ábra) leírt desztilláló készülék 
iÜo ml-es lo1nbikjában 1 ml R-kénsavval és 50 ml ví:?.zel elegy~tünk i~ fOl~:ad,ék·· 
hoz kevés du1va horzsakőport hintünk s a kés:?.üléket - cs1szolata1t tomeny 
R-kénsavval megkenve - összeállítjuk A folyadékból 30-35 ml-t 200 ml-es 
üvegdugós Erlenmeyer-lombikba desztillálun~c A deszti~látumho~ 25,00 ml 
O ül n káliumbromát-oldatot csurgatunk, majd 0,5 g káhumbrom1dot oldunk 
fÓl benne Ezután a reakcióelegyet 1.5 r.p-1 R-·sósavval megsavanyítjuk s a lombikot 
előre n1eanedvesítctt dugójával haladék nélkül elzárjuk„ Az oldatot 15 percre 
sötét hel:i~re tesszük s időnként összerázzuk, A brómoz~si idő eltelte. után g)'.?~s 
mozdulattal O 5 g szilárd káliumjodidot szórunk a lombikba s a lombikot dugoJa
val gyorsan eÍzárva, tartalmát Összerázzuk. 5 perc mulva a kiváló, jó~~,t 0,01 n 
nátriumtioszulfit-oldattal titrá~juk„ Jelzőül 4~5 csepp I-kemeny1to-oldatot 
használunk 
1 ml 0,01 n káliumbromát-oldat 0,1568 mg (lg ,19549) fenolt (C6H,OH), 
illetőleg fenolban szárrútott ku:;;zolt jelez, . 

! ) Hatásértékviz1·aálat (inzulin). A készít1nény hatásértékét az I„ 235. lap 4) szerint 1 
biológiai el]árással határozzuk- 1ncg és a készítm6ny 1 1nl-ére vonatkoztatott 
nemzetközi egységekben (NE) fejezzük ki. 
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„ Elt~rtá>: Gu
0
misapkával sterilen e!zár,~ 5; il}etőleg 10 ml-es üvegekben, fény

tol vedve, 20· -ot meg nem halado homersekleten, zárt szekrényben tartjuk. 
Megjegyzi>. A készítmény hatásértékcsökkenés nélkül csak akkor tartható el 

ha hidrogénkitevője pH = 2,5-3,5 között marad.. ' 
Má'inév„ ccl:qiectio Iusulinil>„ , 

Adagold>. Szokáw1 egy>zeri adagja s .. cut. 5- 50 NE 
Szokáws napi adagja s„ cut 15-200 NE 

Cwk az érvényben levő rendelkezé>eknek megfelelő é> forgalombahozatalra engedélyezett 
kifa:;ítmény tartható ki1;:,letben„ 

178. 

+ Isonicazidum 
( Isonicazid.) 

Izonikotinsavhidrazid r-Piridinkar bonsavhidrazid 

ŐNH, 

N 
C,H,ON3 ms = 137, 14 

Színtelen, tűalakú kristályok :vagy fehér, esetleg sárgásfehér kristályos por.. 
Íze kesernyés, csípős. Legalább 98 % izonikotinsavhidrazidot (C6H 10Ns) 
tartalmaz, 

Oldékony>ág. 9 sr vízben oldódik„ R-szesz, aceton oldja. 
Kémhatá.5 .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges .. 
Olvadá1pont 169°-172°„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Izonikotin5av 0,5 g készítményt .5 ml vízben oldunk és az oldatot .5 ml R-nátron„ 
lúgl?al elegyítjük. Az oldatot félórára forró vízfürdőbe helyezzük, majd le~ 
hütjük és R-sósavval megsavanyítjuk. Fehér csapadék válik ki. A papirosszűrőn 
leszűrt, kevés hideg vízzel mosott fehér, 100°-on szárított csapadék olvadáspontja 
lefürrasztott ka}Jillárisban vizsgálva 317° · 

b) Savhidrazid 0,05 g készítményt 1 ml vízben oldunk. Az oldatot 1 ml R-nátron
lúggal meglúgosítjuk, majd O, 1 n jód-oldatot csepegtetünk hozzá A jód-oldat 
elszíntelenedik és az oldátból gáz fejlődik (nitrogén) .. 

c) O,Q,5 g készítményt 1 ml vízben oldunk. Az oldatot 2 ml Fehling-oldattal(I+IL) 
elegyí~jük, majd felforra~juk„ Rozsdavörös-15zíníí csapadék válik ki„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan és íZínező an;•agok. 0,1 g készítmény 1 ml vízben maradék nélkül tisztán 
oldódjék. Az oldat színe nem lehet erősebb az S 1 színmérték-oldatnáL 
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e) }lehézfémek (ólom, vaí, cink Jtb„) 0;5 g készítményt az I„ 96„ lap 2) szerint vizs
gálunk„ A változás megengedett mértéke grafnmonként 20 ·y Pb ill Fe vagy Zn 

i) Idegen 5zerves anyagok„ O, 1 g készítményt tömény kénsavval előzetesen kiöblített 
kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat színe nem l~het 
erősebb az S 1 színmérték-oldatnál 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Szátítási zresztes4g. 0, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I„ 104 
lap 3) _szerint 10.5°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfe1jebb 0,.5 % 
lehet. 

lh) 1z~;tá1i maradék O,l mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az I. 104 .. lap 
4) szerint elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % 
lehet 

~) Tartalnú meghatároZás. 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,04 g készítményt 10 ml 
vízben oldunk. Az oldat6t 10 ml 25 %-os sósavval elegyítjük, majd 1-2 csepp 
I-p-etoxikrizoidin-oldatot használva jelző ül, 0, 1 n káliumbromát-oldattal lassan 
titráljuk, 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 3,428 mg (lg ,53.510) izonikotinsavhidrazidot 
(C6H 10N3) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d) (oldhatatlan és színező anyagok) és f) (idegen szerves anyagok) szerint 
vizsgáUuk„ 

Eltartá>. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
1.l:arquk„ 

Inkompatibili> jóddal, oxidáló anyagokkal. 
Má.snév. cclsonicid,,„ 

CHJ3 

Adagolá.s.. L~gnagyobb egysze1i an.'agja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokárn> egy>zeri adag;a 
Szokása> napi adagja 

179. 

J odoformiu.m 
( Jodeform.) 
Jodoform 

Trijódmetán 

0,15 g 
0,5 g 
0,05-0,1 g 
0,2 -0,4 g 

ms = 393,78 

Citromsárga, hatszögű kristálylemezkék vagy sárga kristályos por. Szaga 
_jellegzetes átható, kellemetlen. 95,5-97,5 % szervesen kötött jódot, illetőleg 
98,5-100,8% jodoformot (CHJ3) tartalmaz. 

Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ 60 sr R-szesz, 6 sr éter, 22 sr 
kloroform oldja .. Zsíros olajokban mérsékelten oldódik 
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Kémlzatá.s. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült rázadéka 
sem] eges„ 

Olvadá<pont .. 120°-124° .. 

Azonossági vizsgálat 

a) ,Jód„ A jodoform hevítéskor ibolyaszínű gőz f~jlődése közben elillan 

(1 + 19) 

b) Jód., 0,0.5 g jodoformot 3 ml R-szeszben oldunk s az oldathoz 1 ml R-ezüstnitrát
oldatot és 2 ml R-salétromsavat öntünk A felmelegített oldatban sárgás csa
padék keletkezik, amely R--ammónia-oldatban nem oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Éterben oldhatatlan anyagok. 0,5 g jodoform 10 ml R-éterben maradék nélkül és. 
tisztán oldódjék 

d) VL;:hen oldódó színezú anJ1agok (pikrinsav). 2 g jodoformot 40 ml fi:issen kifürralt és. 
lehűtött vízzel 1 percig rázogatun_k és a csapadékos folyadékot előre megnedve
sített papirosszűrőn megszűrjük. A kristálytiszta szűredék színtelen legyen. 
Ezt a szűredéket hasznáUuk az e), j), g) és h) alatti vizsgálatokhoz„ 

e) Lúgouág, Savanág 10 ml d) szerinti szűrédék 5 csepp I-brómtimolkék-oldattól 
sárgára vagy zöldre színeződjék, de 0,0.5 ml 0,01 n nátronlúgtól színét kékre 
változtassa. 

f) Nehéz fémek (ólom, vas, cink <tb) 10 ml d) szerinti szűredéket az I. 96 .. lap 2/a 
szerint vizsgálunk .A változás megengedett mértéke grammonként 20 ·y Pb, 
ill. Fc vagy Zn 

g) Szulfát. 10 ml d) szerinti szüredéket az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y so\l. 

h) Kl01id (jodid) .. 10 ml d} szerinti szűredéket az L 100. lap 10/a szerint vizsgálunk.. 
A változás megengedett mértéke grammonként .50 'Y Cl 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási ve<zte.1ég 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,2 g jodoformot az L 104. lap 
3) szerint tömény kénsav felett állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség leg
feljebb 0, 5 % lehet 

j) Jz;:;ítá5i 1no1adék. 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,5 g jodoformot az I. 104. lap 4) 
szerint vizsgálunk. A tégelyt jól húzó vegyi fülkében izzí~juk. Az enyhén ki
izzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet 

k) Tartalmi meghatáro;:;á< (jód) .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,15 g jodoformot 
200 ml-cs főzőlombikban 25 rnl legtöményebb R-szeszben oldunk és az oldat
hoz 20,00 ml O, 1 n ezüstnitrát-oldatot és 5 ml R-salétromsavat elegyítünk. 
A loffibik szájába egyfUratú dugóval' 70-80 cm hosszú üvegcsövet illesztünk 
és a lombik tartalmát 30 percig vízfürdőn n1elegí~jük~ Az üvcgésövct eltávolítva 
az oldatot 50 ml vízzel felhígítjuk és 2 ml I-vas(III)nitrát-oldatot használva 
jelzőül, 0, 1 n káliumrodanid-oldattal titrá~juk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 12,69 mg (lg ,10353) J-t, illetőleg 13,13 mg 
(lg ,11814) CHJ3-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azoEosnak talált és inakroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
0,02-0,0"3 g-ja száraz kémlőcsőben, forró vízbe n1erítve! maradék nélkül 
szublimáljon. 
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Eltartái Igen jól záró üvegedényben, a többi gyógyszertől elkülönítve, fény
től védve tartjuk. 

Jnkompatibíli< ezüst- és higany-sókkal, lúgos kémhatású anyagokkal és oxidáló 
szerekkel 

C 20H 80 4J4Na 2 

180. 

+ Jodophthaleinnatriutn 
(Jodophthaleinnati.) 

J odoftaleinnátrium 
Tetrajódfenolftaleinnátrium 

J 

NaO -;?" 

e-:?" 

COONa 

0 

ms = 865,94 

Világos, kékes~zürke- vagy kékszínű kristályos por. Szagtalan', néha gye.ngén 
alkohol-szagú .. Ize kissé összehúzó, édeskés-sós 30,?-93,2 % ".rz~en,tes JOdO·· 
ftaleinnátriumot (C 20H 80 4J4Na 2) tartalmaz. A vrzmentes keszitmeny szer-
vesen kötött jódtartalma legalább 60%. , , , 

Oldékony.ság 7 sr vízben, 30 sr R-szeszben oldhato. Eterben es kloroformban 
gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kémhatá< Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyengén 
lúgos. 

Azonossági vizsgálat 

a) .Nátriurn. 0,1 g készítmény izzító lemezen hevítve megsötétedik, jódgőzök f~jlő
dése közben bomlik, majd elég A maradék izzításakor a ·nem világító lángot 
tartósan élénksárgára festi„. . 

b J Tetrajódfenolftalein A készítmény vizes oldata ( 1 + 19) áteső fényben bíbor
piros, ráeső ff:nyben kék. 2 ml oldathoz néhány csepp R-sósa,vat ,c:ep~entü,~i.k 
Az oldat elszíntelenedik és sárgásfehér színű, kocsonyás csapadek vahk ki belole; 

e) ,Jód. Az a) szerinti izzítási maradékot kihűlés után 4 ml meleg víz?en oldjuk, 
majd az oldatot kis papirosszűrőn. szűrjük A szűre~~-~et R,-sa~etromsaw~l 
megsavanyítjuk és 1 ml R-czüstnitrát-oldattal elegyriJuk. Sargas csapadek 
válik ki~ mely R-ammQnia-oldatban nem oldódik 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Szabad ftalein és karbonát, 0,60 g készítmény 30 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül oldódjék. A sötétkék·- színű oldat kriStálytiszta legyen„ 
Ezt az oldatot használjuk az e) és g) alatti vizsgálatokhoz, (Az oldat levegőn 
széndioxidot szí és lassanként fehéres jódfenoíftalein válik ki belőle.) 

e) Nehézfémek (ólom, va.s, link stb ). 25 ml d) szerinti oldatot 5 ml R-sósavval elegyí
tünk és a csapadékos folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük., A szűredék szín
telen legyen. Ezt a szűredéket hasznáUuk az./) alatti ·vizsgálathoz is 
3 ml szűredéket az I„ 96„ lap 2/a szerint -· mértékoldat nélkül - vizsgálunk„ 
A reakcióelegy nem változhat 

•f) Szulfát 12 ml e) szerinti szűredéket az I. 99, lap 9/a szerint - szulfát-mérték
oldat nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat 

g) Klorid„ .5 ml d) szerinti oldatot 4 ml vízzel és 1 ml R-salétromsavval elegyítünk„ 
A csapadékos folyadékot papirosszűrőn szűrjük, majd a szűredék 2 ml-es rész
letét az 1„ 100. lap 10/a sze'rint vizsgáljuk. A változás megengedett mértéke 
grammonként 1,25 mg Cl 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Szárítási veszteség 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I„ 104„ lap 
szerint kénsav felett 2~ órán át szárítunk,. A súlyveszteség 6,8-20 % lehet 

i) Tartalmi meghatározás (jodoftaleinnátrium), 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,40 g 
kéSzítményt mérőlombikban 2.5 ml vízben oldunk. 20,00 ml 0,1 n sósavat pipet
tázunk hozzá. A csapadékos fülyadékot vízzel .50 ml-re hígítjuk, majd száraz 
papirosszűrőn szűrjük„ A szűredék első 10 ml-es részletét nem használjuk, majd 
további 2.5,00 ml-es részletét, 1 csepp I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, 
0, 1 n nátronlúggal titráljuk 
1 ml 0, 1 n sósav 43,30 mg (lg ,63646) jodoftaleinnátriumot (C

20
H

8
0 

4
J 

4
Na

2
) 

jelez, 

j) Tartalmi meghatározás (tetrajódfenolftalein),, 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,50 g 
készítményt 40 ml vízben oldunk és kevergetés közben 30 ml R-sósavat elegyí
tünk hozzá. A forrásig melegített csapadékos fOlyadékot 15 perc mulva előzete·
scn 10.5°-on kiszárított és 0, 1 mg pontossággal mért G3 üvegszűrőn szű1jük 
és 30 ml R-sósavval, majd fdrró vízzel kloridmentesre mossuk. A csapadékot 
10.5°-on állandó súlyig szárítjuk. A csapadékot a k) allatti vizsgálathoz használjuk„ 
1 mg tetrajódfenolftalein (C20H100 4J4) 1,054 mg (lg ,02264) jodoftaleinnátriu-
mot ( C20H80 4J 4N a 2) jelez , 

.k) Tartalmi meghatározás (jód) A.}) szerinti gondosan elporított száraz csapadék 
0, 1 mg pontossággal mért kb„ O, 1 g-os részletét mérőlombikban 1-2 csepp 
R-nátronlúggal elegyített vízben 200 ml-re oldjuk. Az oldat 5,00 ml-es rész
letét .50 ni.1-es nikkeltégelyben, melybe előzőleg 2 g szilárd R-káliumhidroxidot 
tettünk, szárazra párologtatjuk,. A továbbiakban az I. 121. lap 1.5/c szerint 
járunk el. · 
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1 ml 0,01 n nát1iumtioszulfát-oldat 0,2115 mg (lg ,32538) jódot (J) jelez. 
A tetrajódfenolftalein %-ban kiszámított jódtartalmát 1,054-el (lg ,02284) 
osztva, a vízmentes jodoftaleinnát1ium %-ban kifejezett jód tartalmához jutunk. 
Úgyis eljárhatunk, hogy a h) szerint kiszárított készítményt mindenben a k) 
pont szerint vizsgáljuk, Ez esetben az eredmény kiszán1ftásában az 1,054-·el 
való osztás természetesen elmarad, 

Tájékoztató gyorsvizsgála.t 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d) (szabad ftalein és karbonát) és i) (jodoftaleinnátrinm-tartalom) szerint 
vizsgá\juk 

Megjegyzés,, Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható, 

Eltartás, Fénytől védve, jó]záró kis üvegekben leparafinozva, zárt szekrény
ben tartjuk, 

Inkompatibilis savanyú kémhatású és oxidáló anyagokkaL 
i\.fásnév,, <<Jodtetragnost» (V. N,), «Cholumbral» (V N.) ,, 

Adagolás,, Szokásos egyszeri adagja per os 5 g 
i, ven, 3-4 g 
per os 5 g Szokásos napi adagja 

Megjeg)'zés, 
belőle, 

I ven, 3-4 g 
Oldatot frissen kiforralt és lehűtött desztillált vizzel készítünk 

181. 

Jodoxysulfochinolinulll 

( Jodoxy sulfochinol,) 
J ódoxiszulfochinolin 

J 1~ 
N 

ms = 351,13 
A készítmény négy sr 7-jód-8-chinolin-5-szulfonsav és egy_sr nátrinmhidrogén 

karbonát keveréke. Világossárga-színű por,, Szaga nincs. Ize gyengén keserű 
utóbb édeskés,, 26,5-29,0% szervesen kötött jódot, illetőleg 73,3-80,2% 
j odoxiszulfochinolint ( C9H 60 ,NJS) tartalmaz,, 

Oldékon)!ság. 30 sr vízben és 200 sr R-szeszben széndioxid fejlődés közben 
oldódik, Eter ben, klorofor mban gyakorlatilag oldhatatlan„ 

Kemhatás, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 49) semleges 
vagy gyengén savanyú 

Azonossági vizsgálat 

a) 7-jód-8-o:xi-chinolin-.'i-.5;:,ulfon5av. 0,2 g készítmény 10 ml vízzel készült vörqsbarna 
színű oldata 2 ml R-sósavtól kisárgul és állás közben lassan (üvegbottal dörzsöl
getve gyorsabban) kristályosodó sárga csapadék válik ki belőle,, A vízzel ki-
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mosott és 105°-on szárított csapadék olvadáspontja 276°--283° (gy01san mele
gítve) .. 

b) 1 mg készítmény 2 ml vízzel készült oldata 4-5 csepp R-vas(III)kiorid-oldattól 
megzöldül. 

c) Jód. 0,05 g készítményt 3 ml R-salétromsavval melegítve ibolyaszínű gőz fejlődik. 
d) Szuljonsav„ 0,05 g készítményt 0,5 g vízmentes R-nátriumkarbonáttal keverve 

porcelántégelyben elhamvasztunk. A kihűlt maradékot 10 ml R-sósavban oldjuk. 
Az oldat kénhidrogén-szagú és 6 cm átmérőjű papirosszűrőn megszűrve a szű„ 
redékben néhány csepp R-báriumklorid-oldat fehér csapadékot okoz .. 

e) .Nátrium„ A készítmény vízzel megnedvesített kis próbáját előzetesen kiizzított 
platinadr6ton, nem világító lángba tartva elhamvasztjuk„ A maradék a lángot 
tartósan élénksárgára festi. 

f) Széndioxid. 0,2 g készítményhez kémiőcsőben 2 ml vizet öntünk A pezsgés közben 
fejlődő gázt másik 5 ml meszes vizet tartalmazó kémlőcsőbe ön~jük„ A meszes 
víz összerázáskor zavaros lesz. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

g) Oldhatatlan anyagok.. 0,5 g készítmény 25 ml frissen kiforralt forró vízben maradék 
nélkül és tisztán oldódjék. A kihűlt oldat legfeljebb kissé opalizálhat. Ezt az 

, oldatot használjuk a h}, j}, kJ és l) alatti vizsgálatokhoz .. 
h) Lúgo.5.ság, 5avasság„ 5 ml g) szerinti oldat a piros lakmuszpapirost ne kékítse, a 

kék lakmuszpapirost pedig ne pirosítsa meg. 
i) Nehézfémek (ólom, vas, cink .stb.),. 0,25 g készítményt az L 102 .. lap a) szerint el

roncsolunk. A lehűtött tömény kénsavas-oldatot óvatosan 2 ml vízzel hígí~juk, 
majd 20 %-os nátronlúggal semlegesítjük A továbbiakban az oldatot az L 96, 
lap 2/a szerint - mértékoldat nélkül ·- vizsgáljuk. A reakcióelegy nem vál
tozhat. 

j) Szulfát .. 5 ml g) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint - szulfatmértékoldat 
nélkül ·- vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat, 

k) Klorid (jodid) .. .5 ml g) szerinti oldatot az L 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 250 'Y ~L 

1) S;;abad jód. 5 ml g) szerinti oldatot 2 ml R-sósavval megsavanyítunk és 3 ml R-· 
kloroformmal összerázunk. Az elkülönülő kloroformos réteg nem lehet rózsa
színű, még kevésbbé ibolyaszínű 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Jód. 0, 1 mg pontossággal mért kb,. 0,080 g készítményt mérőlombikban vízzel 
100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es részletét 50 ml-es nikkeltégelyben, 
melybe 2 g szilárd R-káliumhidroxidot tettünk, szárazra párologta~juk„ A to
vábbiakban az I. 121. lap 15) szerint járunk eL 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfat-oldat 0,2115 mg (lg ,32538) J-t, illetve 0,5852 mg 
(lg ,76732) jódoxiszulfochinolint (C9H 60 4NJS) jelez. 

Tájékoztató gyor·svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
g) (oldhatatlan anyagok), k) (klorid) és l) (szabad jód) szerint vizsgáljuk. 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható .. 
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Eltartás. Igen jól záró üvegdugós üvegben, vagy leforrasztott ampullában, 
fénytől védve tartjuk„ 

Inkompatibilis savanyú és erősen lúgos kémhatású anyagokkal, alkálföld
fém-· és nehéz fémsókkal, továbbá oxidáló anyagokkal. 

J, 

Mámév .. «Yatrenum» (Sz .. VIII..), «Chiniofon» .. 
Adagolás. 'szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

182. 
+Jodum 

(Jod.) 
Jód 

0,25-0,5 g 

0,75-1,5 g 

as = 126,92 

Acélkék- színű, fémfényű, rombos kristálylemezkék. Szaga jellemző.. Gőze 
ibolyaszínű.. Már szobahőmérsékleten is párolog. Legalább 99 % J 2-t tar
talmaz, 

Oldékonyság.. 3500 sr vízben, 8 SI R-szeszben, 100 sr glicerinben, 5 sr szén
diszulfidban oldódik. Kloroform, széntetraklorid, éter, továbbá alkáljjodidok 
vizes oldata bőségesen, benzin mérsékelten oldja„ 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g finoman elporított jódot kis porcelánmozsárban részletenként 20 ml vízzel 
dörzsölgetünk„ Az oldat sárgásbarna színű. A kis vattapamaton megszűrt oldatot 
használjuk a b) és e) alatti vizsgálatokhoz .. 

b) Az a) szerinti szűredék felét 1 ml R-kloroformmal összerázzuk. Az elkülönülő 
kloroform ibolyaszínű. 

e) Az a) szerinti szűredék másik fele 1 csepp !-keményítő-oldat hozzáadására meg
kékül. Melegítésre e szín eltűnik~ az oldat lehűlésekor azonban ismét előáll. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Klorid é; bromid. 0,10 g jódot kis porcelánmozsárban 0,05 g R-káliumjodiddal dör
zsölünk össze. A keveréket kis porcelántégelyben óvatosan addig heví~jük, 
míg a jód elillant A maradékot 5 ml vízzel kis kémlőcsőbe öblítjük és 4 ml 
R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük. A csapadékos folyadékhoz 2 ml R-ammónia
oldatot öntünk s 1-2 percnyi rázogatás után megi1edvesített kis papirosszűrőn 
kristálytisztára szűrjük„ A szűredéket 3 ml R-salétromsavval megsavanyítjuk 
és vizzel 15 ml-re kiegészítve olyan reakcióeleggyel hasonlítjűk össze, amelyet 
az I„ 100„ lap 10/a szerint készítettünk„ A változás megengedett mértéke gram
monként 250 'Y Cl (= 563 'Y Br). 

e) Cianid. 0,25 g finom porrá dörzsölt jódot 10 ml vízzel 2 percig rázogatunk Acsa
padékos folyadék szűredékét egy-két csepp 0, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal el
színtelení~jük s az oldathoz 2 csepp fi:issen készült 1 %-os vas(II)szulfát-oldatot 
és .5 csepp .5 %-as nátriumhidrogénkarbonát-oldatot elegyítünk„ A reakcióelegyet 
összerázzuk és 2 perc mulva .5 csepp R-kénsa1.rval megsavanyí~juk. A folyadék 
nem színeződhet sem kékes, sem zöldes-szinűre„ 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Jzzítá5'i maradék.Előzetesen kiizzít~tt és lehűtött, majd O, 1 mg pontossággal megmért, 
3 cm átmérőjű fedővel ellátott porcelántégelybe 0, 1 mg pontossággal kb. 0,5 g 
jódot mérünk A tégelyt vízfürdőn addig melegítjük, míg a jód elillant. A gyen
gén kihevített tégelyt exszikkátor ban való kihűlés után· O, 1 mg pontossággal 
újból megmérjük. Az izzítási maradék legfeljebb 0, l % lehet 

g) Tartalmi meghatározá> 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 1 ml víz
ben 0,5 g R-káliumjodidot oldunk A dugójával elzárt lombik súlyát 0,1 mg 
pontossággal megállapítjuk, majd a vizsgálandó, előzetesen porrá dörzsölt 
jódból kb O, 15 g-ot szórunk a lombikba és súlyát újból 0, 1 mg pontossággal 
megállapí~juk. A lombikba 20 ml vizet és 2 ml R~sósavat öntünk s a jódot 0,1_ n 
nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk Jelzőül 2-5 csepp !-keményítő-oldatot 
használunk · 
l ml 0,1 n nátriumtioszulfát-oldat 12,69 mg (lg ,10353) J 2-t jelez. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen, zárt szekrényben tartjuk. 
Jóddal készül, illetőleg jódot tartalmaz a «Sirupusfmi jodati oxydulatí», a «Solutío 

j odi acida» és a «Solutio j odi spirituo sa». 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, ammóniával, terpentin-olajjal, 

redukáló anyagokkal és számos szerves vegyülettel.. 

KHC03 

Adagolá5.. Legnagyobb egysze:r·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos eg)1szeri adagja 
Szokása s najJi adagja 

183. 

Kalium bicarbonicum 
( Kal .. bicarb.) 

Káliumhidrogénkar bonát 

0,02 g 
0,06 g 

0,01 g 
0,03 g 

ms = 100,11 

Színtelen, áttetsz_ő, egymáshoz nem tapadó kristályok, vagy fehér kristályos 
por. Szaga nincs .. Ize sós, gyengén lúgos .. A só legalább 99 % KHCO,,-t tar
talmaz. 

Oldékonyság. 4 sr víz oldja .. R-szeszben csaknem oldhatatlan. 
Kemhatás .. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyengén 

lúgos .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kálium. 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk. Az oldatba 0,2 g R-borkősav-port szórva, 
élénk gázfejlődés közben fehér, kristályos csapadék képződik 

b) Hidrogénkarbonát. Az a) szerint fejlődő gáz szagtalan. 0,1 g sót 4 ml vízben oldunk 
és az oldathoz 1 ml R-magnéziumszulfát-oldatot elegyítünk. A folyadék nem 
változik, de fonaláskor fehér csapadék válik le belőle 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és 5Z,Ínező anyagok„ 2 g só 40 ml vízben maradék nélkül, tisztán és szín-· 
telenül oldódjék 
Ezt az oldatot használjuk ah), k), l) és. m) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Ólom .. 1 g sót az I. 96 .. lap 1/b szerint vizsgálunk A változás megengedett mér
téke grammonként 10 y Pb. 

e) Nehézfémek (ólom, vm, cink stb.). 1 g sót az L 96. lap 2/b SZ\'Ünt vízsgálunk. A vál-· 
tozás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb ill, Fe vagy Zn. 

f) Arzén 1 g sóhoz 5 ml R 7sósavat csepegtetünk és a heves pezsgés megszűnte után 
az oldathoz részletekben .5 ml legtöményebb R-sósavat elegyítünk. A továbbiak-· 
ban az L 97. lap 3/b szerint - arzén-rnértékoldat nélkül - vizsgálunk .. A só 
a1zént nem tartalmazhat. 

g) Vm. 1 g sót az L 98 .. lap 4/b szerint vizsgálunk A változás megengedett mértéke 
g1 ammonként 10 y Fe. 

h) Kalcium, magnézium., 10 ml t) szerinti oldatot 4 ml R-ammónia-·, 1 ml R-ammónium
klorid-· és 1 mlR-nátriumfoszfát-oldattal elegyítve, a kémlőcső tartalmát néhány 
másodpercig hevesen rázzuk, A reakcióelegy nem változhat. 

i) !{átrium, A só porrádör zsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját előzetesen ki·· 
izzított platina dróton nem világító lángba tartva, a láng fikó ibolyára színe
ződjék„ A láng csak múlékonyan lehet sárgaszínű, 

j) Karbonát., 1 g sót porceláncsészében 10 ml fi:issen kiforralt és 15° alá hűtött vízben 
szétnyomkodunk. A reakcióelegy 2 csepp I-fenolftalein-oldattól legfeljebb hal
vány rózsaszínű lehet, e színnek azoriban 1 ml 0, 1 n sósavtól el kell tűnnie„ 

k) Szulfid, szulfit, tio1zulfdt. 2 ml R-ezüstnitrát-oldathoz annyi R-ammónia-oldatot 
csepegtetünk, hogy az eleinte keletkezett barnás csapadék éppen feloldódjék. 
Másik kémlőcsőben 10 ml e) szer inti oldatot a széndioxid-fejlődés megszűntéig 
fürralunk. A kéi oldatot összeöntve 10 percen át vízfü1dőn melegítjük, A reakció-· 
elegy nem színeződhet.. 

1) Szulfát. 1 ml e) szerinti oldatot az I 100. lap 9/b szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 1 mg S04 , 

m) Klorid 0,5 ml e) szerinti oldatot az I. 100. lap 10/b szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 1 mg Cl. 

n) ;Vitrát é5 ammónium. O,l g sót az I. 100. lap 12) szerint - ammónia-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A felfogó folyadék nem változhat.. · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

o) T'artalmi rneghatározás„ 0, 1 rµg pontossággal mért kb 1 g elporított sót mérőlombik
ban vízzel 100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es részletét, jelzőül 2 csepp 
I-metilvörös-oldatot alkalmazva, 0,1 n sósavval titráljuk. A titrálás befejezése 
előtt az oldatból a széndioxidot kiforraUuk és a titrálást a lehűtött oldatban 
fejezzük be. 
1 ml O,l n sósav 10,01 mg (lg ,00049) KHC03-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 

a e) (oldhatatlan és színező anyagok) és j) (karbonát) szerint vizsgáljuk. 
Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk. 
Másnév. «Kalium hydrocarbonicum» (Ph .. Hg. IV..), Káliumhidrokarbonát, 

Káliumbikar bon át. 
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184. 
KaliU111 bitartariCU111 

( Kal„ bitart.) 
Káliumhidrogéntartarát 

COOK 

dHOH 
1 

CHOH 
1 

COOH 
ms = 188,18 

Fehér kristályok, vagy fehér kristályos por .. Szaga nincs,. fze savanyú .. Óvat0s 
hevítéskor, égett cukor-szagot árasztva, megszenesedik. Az izzítási maradék 
a lángot fakó ibolya-színűre festi. Legalább 99 % káliumhidrogéntartarátot 
(C4H 50 6K) tartalmaz. 

Oldékony,dg„. 200 sr víz, 20 sr fonó viz oldja„ R-szeszben, éterben, klornform
ban gyakorlatilag oldhatatlan .. Alkálilúgok vagy hígított erős savak oldják. 

Kémhatás .. Vizes oldata (0,1 + 20) savanyú„ · 

Azonossági vizsgálat 

a) K_'álium„ A só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját, előzetesen ki .. 
izzított platinadróton nem világító lángba tartva elhamvasztjuk. A maradék 
a lángot f3.kó ibolyaszínűre festi, 

b) Tartarát. 0,1 g készítményt 2 ml víz és 4 csepp R-náttonlúg elegyében, enyhe 
melegítéssel oldunk. A lehűlt oldathoz néhány csepp híg R-vas(II)szulfát
oidatot, néhány csepp hígított R-hidrogénperoxid-oldatot és 2 ml R-nátron-' 
lúgot elegyítünk. Az oldat sötét kékesibolyára színeződik, 

c) Hidrogén~artarát„ O,l g készítmény .5 ml vízzel rázogatva nem oldódik, de 1 ml 
R-nátnumkarbonát-oldattal elegyítve gázfejlődés közben teljesen feloldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színezb anyagok .. 2 g készítmény 40 ml frissen kiforralt, még forró 
vízben maradék ~élkül tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Az oldatot rázogatás közben lehűtjük és a kivált csapadékról 6 cm átmérőjű 
papirosszűrőn leszűrjük. A kristálytiszta szűredéket használjuk az e}, k) és l} 
alatti vizsgálatokhoz. 

e) Savasság, lúgo><ág.. A d} szerinti oldat hidrngénkitevője az L 77 .. lap 12) szerint 
meghatározva pH = 3,4-3,7 legyen. 

f) Ólom .. 1 g készítményt 3 ml R-nátronlúgban oldunk. Az oldatot az L 96., lap 
l/a szerint vizsgá~juk. A változás megengedett mértéke grammonként 10-'Y Pb. 

g) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) .. i g készítményt 100 ml-es főzőlombikban 3 ml 
R-nátronlúgban és 7 ml vízben oldunk. Az oldatba szeletke lakmuszpapirost 
vetve, annyi R-ecetsavat, illetve R-ammónia-oldatot csepegtetünk hozzá, 
hogy az oldat éppen semleges legyen Az oldatot 25 ml-re hígítjuk és szükség 
esetén kis papirosszűrőn szűrjük„ Ezt az oldatot hasznáUuk az i) és o) alatti 
vizsgálatokhoz is. -
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10 ml oldatot az L 96 .. lap 2/a szerint vizsgálunk A változás megengedett 
mértéke grammonként 25 'Y Pb ilL Fe vagy Zn. 

h) Arzén. 1 g sót az I •. 9 7 lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül ·- vizs
gálunk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat. 

i) Kalcium 5 ml g) szerinti oldatot 2 ml R-ammóniumoxalát-óldattal elegyítve 
vízfürdőn 5 percig melegítünk„ A reakcióelegy nem változhat. 

j) .Nátrium„ Az a) szerinti vizsgálatban a láng csak átmenetileg lehet sárga-színű„ 

k) Szulfát 10 ml d) szerinti szüredéket az L 99 lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y so„ 

1) Klorid .. 10 ml d) szednti szűredéket az I. ioo. lap 10/a szerint vizsgálunk. A válto
zás megengedett mértéke grammonként 50 'Y CL 

m) .Nitrát és ammónium„ O,l g sót az l. 100„ lap 12) szerint·- ammónia-mértékold;J; 
nélkül - vizsgálunk A felfogó folyadék nem változhat. 

n) Borkősav .. 0,.5 g készítményt 10 ml R·szesszel 1 percig rázogatunk és a csapadékos 
folyadékot papitosszűrőn megszűrjük„ .5 ml szűredékhez 5 ml vizet és 5 csepp 
I-brónrfenolkék-oldatot elegyítünk Az oldat kék- vagy kékeszöld-színű legyen .. 

o) Oxálsav, .5;:,őlő.sav, bdrium„ IO ml g) szerinti oldat 2 ml R-gipszes vízzel e!'Ősen össze
rázva 5 percen belül nem változhat.. 

p) Idegen 5zerve.s anyagok.- Tömény kénsavval előzetesen kiöblített kémlőcsőben 5 ml 
tömény R-kéns3.vban 0,2 g szárított és porított készítményt rázogatással oldunk„ 
Az oldat közvetlenül elkészítéskor színtelen legyen 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

q) Szárítá5i ve.sztes~g„ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g sót az l 104„ lap 3, szerint 
105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % lehet. 

r) Tartalmi meghatározás. 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,2 g sót 50 ml-es főzőlombik
ban 30 ml frissen kiforralt vízben, szükség esetén enyhe melegítéssel, oldunk„ Az ol
tot, 5 csepp !-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal titráljuk„ 
1 ml 0,1 n nátronlúg 18,82 mg (lg ,27456) káliumhidrogéntartarátot 
(0 4H 50 6K) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d) (oldhatatlan és színező anyagok) és f) (ólom) szerint vizsgá\juk. 

Eltartás .. Jólzáró, üvegdugós üvegben tartjuk„ 
Mdsnév„ «Kalium hydrotartaricmm> (Ph. Hg. IV„), «Kalium bitartaricum 

purum» (Sz.VIII ), «Cremm tar tari», Káliumhidrotartarát, Bmkő. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 1-4 g 
Szokásos napi adagja 1-4 g 
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185. 

Kaliwn bromaturn 
(KaL brom.) 

Kálium bromid 
KBr ms = 119,0! 

Kockaalakú színtelen kristályok vagy fehér, kristályos por,, Szagtalan,. fze 
csípős, sós,, Levegőn nem nedvesedik meg,. A 130°-on szárított só legalább 99% 
KBr-t tartalmaz., 

Oldékonyiág. 1,6 sr víz, 1 sr forró víz, 200 sr R-szesz oldja, 
Ki!mhatá5 Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) semleges, , 

Azonossági vizsgálat 

a) K'álium, O, 1 g sót és ugyanannyi kristályos R-nátriumacetátot 2 ml vízben oldunk .. 
Az oldatot 0, 1 g borkősav-porral rázogatva, fehér kristályos csapadék keletkezik. 

b) Bromid, 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk. Az oldatot 1 csepp R-sósavval megsava
nyítjuk, majd 2 1:fil R-kloroformot öntünk hozzá Az oldathoz l csepp klóros 
vizet cseppentve és a kémlőcső tartalmát erősen összerázva az elkülönülő kloro
formos réteg sárgaszínű„ Szaporítva a klóros víz mennyiségét, heves összerázás 
után az elkülönülő kloroformos réteg narancsvörös-színű, Ez a szín a klóros víz 
fülöslegétől nem tűnik el, legfeljebb sárga lesz. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és 5;:,Íne;:,ií anyagok„ 2 g só 40 ml fiissen kifOrralt és lehűtött vízben mara~ 
dék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk a d), i), j) és m) alatti vizsgálatokhoz,, 

d) LúgoHág., 10 ml e) szerinti oldathoz 0,2 ml 0,01 n sósavat elegyítünk Az oldat 
2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem színeződhet. 

e) Ólom, 1 g sót az L 96 .. lap 1/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke 
grammonként 10 y Pb. 

f) Nehézfémek (ólom, vai, cink stb ). 1 g sót az L 96, lap 2/a szerint vizsgálunk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 10 y Pb ill, Fe vagy Zn„ 

g) Arzén. 1 g sót az L 97., lap 3/b szerint·- arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk„ 
A só arzént nem tartalmazhat 

h) Va< 1 g sót az L 97, lap 4/a szerint vizsgálunk A változás megengedett mértéke 
grammonként 10 'Y Fe„ ' 

i) Bárium„ .5 ml e) szerinti oldatot 2 csepp R-kénsavval megsavanyítunk„ Az oldat 
5 perc mulva is kristálytiszta maradjon. A készítmény báriumot nem tartal· 
mazhat, 

j) Kalcium, magnézium,, 10 ml e) szerinti oldatot az L 98, lap 6) szerint vizsgálunk, 
A reakcióelegy nem változhat. 

k) Ammónium„ 0,05 g porrádörzsölt sót az I 99, lap 7/b szerint vizsgálunk A lakmusz
papiros 10 percen belül nem kékülhet meg. 

1) Nátriurn. A só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbája előzetesen ki~· 
izzított platinadróton, nem világító lángba tartva, a lángot fakóibolyára festi. 
A láng legfeljebb múlékonyan lehet sárgaszínű, 

m) Szulfát,, 4 ml e) szerinti oldatot az L 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk„ A.változás 
megengedett mértéke grammonként 250 1' so.„ 
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n) Bromát [vai(III), réz (II)]. 0,05 g R-káliumjodiddal kevert 0,5 g sót a «Kalium 
jodatum» cikkely m) pontja szerint (II. 307, lap) vizsgáljuk, A folyadék 5 percen 
belül nem kékülhet meg, 

o) Klorid. A tartalrrii meghatározással kapcsolatban az .s) szerint vizsgálunk„ 
p) Jodid, 0,5 g sót 5 ml vízben oldunk s az 50°-60°-ra felmelegített oldathoz 1 csepp 

R-sósavat és 3 csepp R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk A lehűtött oldatot 
1 ml R-kloroformmal összerázzuk Az elkülönülő kloroform nem lehet rózsa
színű, 

M~nőségi kvantitatív vizsgálat 

q) Szárítási veszteség, 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g sót az I, 104 .. lap 3) szerint 
130°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet, 

r) Tartalmi meghatározá, (bromid),. A porrádörzsölt és 130°-on 
kiszárított só 0,1 mg pontossággal mért kb„ 1,20 g-os 
részletét mérőlombikban 100 ml-re oldjuk. 10,00 ml 
oldatot 200 ml-es főzőlombikba csurgatunk, majd kevés. 
durva horzsakőport hintve hozzá, 100 ml vízzel és 10 ml 
tömény R-kénsavval elegyí~jük„ Élénk forralás közben a fo
lyadékba - e célra szolgáló Winkler-féle forraló bürettából 
(37 ábra) - annyi 0, 1 n káliumpermanganát-oldatot csepeg
tetünk (csurgatni nem szabad!), míg a fülyadék éppen 
maradandóan rózsaszínű lesz, 
1 ml 0,1 nkáliumpermanganát-oldat 11,90 mg (lg ,07559) 
KBr-t jelez, 

s) Tartalmi meglzatározá< (klorid),. Az r) szerint megtitrált fo., 
lyadékot 1 csepp R-ammóniumoxalát-oldattal elszíntele
nítjük„ Az oldathoz .5,00 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldatot ele
gyítünk s a folyadékot 1 g káliumnitrátot oldva fel benne, 3 
percig forraljuk, A lehűtött oldatot, 1 ml I-vas(III)nitrát
oldatof használva jelzőül, 0,01 n káliumrodanid-oldattal 
titráljuk 
1 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldat 0,7455 mg (lg ,87247) KCl-t 
jelez 
A káliumbromid legfeljebb 1 % KCl-t tartalmazhat 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek 
ítélt készítményt az j) (nehéz fémek) és az n) (biomát 
stb.) szerint vizsgáljukVízben ( 1 + · 3) maradék nélkül, 
tisztán és, színtelenül oldódjék 

37„ ábra 
Eltartá,, Jólzáró, üvegdugós üvegben tartjuk 

Káliumbromidot tartalmaz a «A1ixtura c/zloialo-bromata», 
Inkompatibilis egyes alkaloida-sókkal, bar bitursav-sókkal és oxidáló szerekkeL 

Adagolá.i Szokárn l, egyszeri adagja O, 1-3 g 
Szokárns napi adagja 3 -10 g 
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x,co. 

186. 
Kaliurn carbonicurn 

( Kal .. carb.) 
Káliumkarbonát 

ms = 

Fehé;, gyakran szemcsés, száraz por., A levegőn nedvességet szí. 
nincs. Ize lúgos, keserű .. Legalább 95 % K 2C03-t tartalmaz. 

Oldékonyság. 0,9 sr víz, 250 sr R-szesz oldja .. 
Kemhatás. Vizes oldata ( l + 9) erősen lúgos. 

Azonossági vizsgálat 

138,20 

Szaga 

a) Kálium. 0,05 g sót 2 ml vizben oldunk és az oldatba 0,2 g R-borkősavport szórunk. 
Élénk gázfejlődés közben fehér kristályos csapadék képződik. 

b) Karbonát. Az a) szerinti vizsgálatkor fejlődő gáz szagtalan. 0,1 g sót 4 ml viz
ben oldunk és az oldathoz 1 ml R-magnéziumszulfát-oldatot. elegyítünk. Fehér 
csapadék képződik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok. 2,5 g só 50 ml vízben maradék nélkül, ~isztán és szín-, 
telenül oldódjék.. 
Ezt a szükség esetén papirosszűrőn megszűrt oldatot használjuk az e}, g), }), 
l), m), n), o) és p) alatti vizsgálatokhoz .. 

-d) Ólom„ 1 g sót az L. 96. lap l/b sze1int vizsgálunk,. A változás megengedett mér-, 
téke grammonként l 0 'Y Ph 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink 5tb) .. 10 ml e) szerinti oldatot az L 96. lap 2/b szerint 
vizsgálunk .. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb ill.. Fe 
vagy Zn. 

f) Arzén, 1 g sóhoz .5 ml R·-sÓsavat csepegtetünk és a heves pezsgés megszűnte uián 
az oldathoz részletekben .5 ml legtöményebb R-sósavat elegyítünk„ A továbbiak
ban az I.. 97 .. lap 3/b szerint - a1zén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk. A só 
arzént nem tartalmazhat. 

g) Va>. 10 ml e) szerinti oldatot az I 98. lap 4/b szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 20 'Y Fe. 

h) Kalcium .. 0,5 g sót az I 98.. lap 5/b szerint vizsgálunk.. A változás megengedett 
mértéke grammonként 100 'Y Ca. 

i) Nátrium. A só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját előzetesen ki
izzított platinadróton nem világító lángba tartva, a láng csak -múlékonyan lehet 
sár gaszín ű„ 

j) Hidro.xid. 5 ml e) szerinti oldathoz 10 ml R-báriumklorid-oldatot elegyítünk. 
A csapadékos folyadékot kristálytisztára szűrjük. A szűredék 2 csepp I-fenol
ftalein-oldattól nem színeződhet. Ezt a szűredéket haszná~juk a k) alatti vizs
gálathoz 

k) Hidrogénkarbonát„ Aj) szerinti szűredék, egy percig fűrralva, nem változhat.. 
!) Szulfid, szulfit, tio5zulfát, redukáló anyagok (formiát) .. 2 ml R-ezüstnitrát-oldathoz 

annyi R~ammónia-oldatot csepegtetünk, hogy az eleinte keletkező csapadék 
éppen feloldódjék. A folyadékhoz 1 ml e) szerinti oldatot elegyítünk és azt 
5 percig vízfürdőn melegí~jük„ A reakcióelegy nem színeződhet. 
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m) Szulfát. 2 ml e) szerinti oldatot az I. 100,. lap 9/b szerint vizsgálunk.. A változás 
megengedett mértéke grammonként 500 'Y S04 . 

n) Klorid .. 2 ml e) szerinti olé!atot az L 100 .. lap 10/b szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mé1téke grammonként 250 'Y CL 

o) Cianid. 10 ml e) szerinti oldatot 0,02 g lecsapott kénporral vizfürdőn szárazra 
párologtatunk. A száraz maradékot 5 ml vizben oldjuk és az oldatot 0,05 g 
cinkoxiddal rázogatjuk. A csapadékos fülyadékot 4 cm átmérőjű papirosszűrőn 
megszűrjük és a szűredékhez részletenként 5 ml R-sósavat majd a pezsgés 
megszűnte után 2 csepp R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk. A reakciókeverék 
nem színeződhet vörösre vagy sár gásvör ösre 

p) Nitrát és ammónium .. 2 ml e) szerinti oldatot az L 100„ lap 12) szerint - ammónia
mértékoldat nélkül - vizsgálunk.. A felfogó folyadék nem változhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

q) Szárítási veszteség .. 0,1 mg pontossággal mé1t kb. 0,2 g sót az I.. 104 .. lap 3) szerint 
110°-on állandó súlyig szárítunk,. A szárítási veszteség legfeljebb 5 % lehet. 

r) Tartalmi meghatáro;:,á_s_„ 0,1 mg pontossággal mért kb„ 1,5 g sót mérőlombikban 
100 ml,re oldunk .. Az oldat 10,00 ml-es részletét, jelzőül 2 csepp I-metilvörös
oldatot alkalmazva, 0, 1 n sósavval titráljuk .. A titrálás befejezése előtt a szén
dioxidot az oldatból kiforraljuk s a titrálást a lehűtött oldatban f<ijezzük be .. 
l ml 0,1 n sósav 6,910 mg (lg ,83949) K 2CO,-tjelez. 

Tájékoztat.ó gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok) és f) (nehéz fémek) szerint vizsgá\juk. 

Eltartás.. Jólzáró, üvegdugós üvegben tartjuk.. 
Káliumkarbonáttal ke'.sz.ül a «Pilulaferri carbonici», «Unguentum steariní» és az 

« Unguentum suifuratum flavum»„ 
Inkompatibilis savakkal, meszes vízzel, nehéz fCmsókkal, ammóniumsókkaL 
Megjegyzés.. Az átnedvesedett készítményt 110°-on kiszárítjuk. A «Kalium 

sulfuratum crudum» készítéséhez technikai minőségű káliumkar bonátot (kalium 
carbonicum technicum) használhatunk. 

KCl 

187. 
Kaliurn chloraturn 

( Kal.. chlor.) 
Káliumklorid 

ms = 74,55 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por. Szagtalan. fze gyengén 
keserű .. A 130°-on szárított só legalább 99% KCl-t tartalmaz .. 

Oldékonyság .. 3 sr víz, 1,8 sr forró víz, 400 sr R-szesz oldja. 
Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 9) semleges. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Kálium. O, 1 g sót és ugyanannyi R-nátriumacetátot 2 ml vízbe-n oldunk és az 
oldatot O, 1 g borkősav-porral összerázzuk„ Fehér kristályos csapadék keletkezik: 

b) Klorid .. 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk Az oldathoz 1 ml R-salétromsavat és 2 ml 
R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk, Fehér csapadék keletkezik, amely R-ammó.:. 
nia-oldat fölöslegében oldódik 

e) 0,1 g sóra óraüvegen 1-2 csepp tömény R-kénsavat cseppentve csak sósavgáz 
képződik. A kénsav és az oldatlan kristályok színtelenek maradnak„ (Klorát 
kizárása v„ ö„ q) szerinti vizsgálat,) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é5 színező anyagok. 2,5 g só, 50 ml fiissen kifOrralt és lehűtött vízben 
maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. Ezt az oldatot használjuk az 
e), g), i), k) és m) alatti vizsgálatokhoz .. 

e) Lúgosság, savasság„ 10 ml d) szerinti' oldat 2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem szí
neződhet, de 0,05 ml 0,01 n nátronlúgtól meg kell pirosodnia, 

f) Ölom. 1 g sót az L 96 .. lap !/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke 
grammonként 10 y Pb. 

g) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.). 10 ml d) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 20 ·y Pb ill. Fe 
vagy Zn. 

h) Arzén. 1 g sót az I 97 .. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk. 
A só arzént nem tartalmazhat. 

i) Vas. 10 ml d) szerinti 'oldatot az l 97 .. lap 4/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 20 y Fe„ 

j) Bárium„ 0,.5 g sót 2 ml vízben oldunk s az oldatot 1 csepp R-kénsavval megsava
nyí~juk„ A folyadék .5 perc mulva is kristálytiszta maradjon„ A készítmény 
báriumot nem tartalmazhat. 

k) K'alcium, magné;::,ium„ 10 ml d) szerinti oldatot az I 98 lap 6) szerint vizsgálunk„ 
A reakcióelegy nem változhat. 

1) ,Nátriurn. A só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját előzetesen ki
izzított platinadróton nem világító lángba tartva, a láng fakóibolyára színe
ződik. A láng színe csak múlékonyan lehet sárga. 

m) Szulfát, 4 1nl d) szerinti •Jldatot az l. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 2.50 ·y SO 4 

n) Jodid .. 1 g sót 5 ml vízben oldunk s az 50°-60°-ra felmelegített oldathoz 1 csepp 
R-sósavat és 3 csepp R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk. A lehűtött oldatot 
1 ml R-klo1oformmal erősen összerázzuk„ Az elkülönülő„klorofürm nem lehet 
rózsaszínű. Ezt az oldatot használjuk az o) alatti vizsgálathoz. 

o) Bromid. Az n) szerinti oldathoz 1 csepp tízszeresére felhígított R-klóros vizet 
cseppeµtünk s a folyadékot újból összerázzuk„ Az elkülönülő kloroform szín
telen maradjon 

p) .Nitrát és ammónium 0, 1 g sót az I. 100. lap 12) szerint·- ammóni~:-mértékoldat 
nélkül ·-- vizsgálunk. A felfogó folyadék nem változhat 

q) Klorát. A e) szerinti vizsgálat során a reakcióelegy nem színeződhet és klórra 
emlékeztető szag nem lehet érezhető. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

r) Szárítá5i ve5zfe5ég. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,2 g sót az I. 104. lap 3) szerint 
130°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 
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s) Tartalmi meghatározás (klorid). A porrádörzsölt és 130°-on szárított só 0,1 mg 
pontossággal mért kb. 0, 75 g-os részletét mérőlombikban 100 ml-re oldjuk„ 
10,00 ml oldatot 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba csurgatunk, majd kevés durva 
horzsakőport hintve _hozzá, .50 ml vízzel_ és .5 ml R-salétrom.savval elegyítjük„ 
Az oldathoz 20,00 ml O, 1 n ezüstnitrát-oldatot pipettázunk s a folyadékot, 2 g 
káliumnitrátot oldva fel benne, 3 percig forraljuk, A lehűtött oldatot, 1 ml 
l··vas(III)nitrát-oldatot használva jelzőül, 0,1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 7,455 mg (lg ,87247) KCl-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt sót a g) (nehéz 
fémek) és q) (klorát) szerint vizsgáljuk Vizes oldata tiszta, színtelen és sem
leges legyen .. 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható.. 

Eltartds Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Kálium~loridot tartalmaz az «lnjectio isotonica Ringeriii„ 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

188. 

+ Kalium chloricum 
(K al. chlorícum) 
Káliumklorát 

2- 5 g 

5-10 g 

KC103 ms = 122,55 

Színtelen kristálylemezkék vagy fehér kristályos por Szagtalan .. Íze hűsítő, 
sós .. Legalább 99 % KC103-t tartalmaz Éghető anyagokkal keverve dörzsö
lésre, ütésre vagy hevítésre robban. 

Oldékonyság. 16 sr víz, 2 sr forró víz, 30 sr glicerin, 130 sr R-szesz olqja .. 
Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kdlium„ 0,05 g sót és ugyanannyi R-nátriumacetátot 2 ml vízbén oldunk és az 
oldatot O, 1 g borkősav-porral összerázzuk,. Fehér kristályos csapadék kelet
kezik 

b) Klorát .. A só morzsányi próbáját 1 csepp tömény R-kénsavval lecseppcntjük. 
A keverék vörösbarna-színű lesz és belőle klórra,emlékeztető szagú gáz fejlődik . 

.e) O, 1 g sót porcelánlemezen hevítünk. A só oxigén~gáz fejlődése közben megolvad, 
a lángot pedig fakóibolyára festi .. Az olvadékot 5 ml vízben oldjuk, az oldatot 
1 ml R~salétromsavval megsavanyítva 2 ml R··ezüstnitrát-oldattal összerázzuk„ 
I úrós fehér csapadék keletkezik, amely R-ammónia-oldat fölöslegében oldódik 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é5 <zínezó anyagok„ 1 g só 20 ml vízben maradék nélkül, tisztán és szín" 
telenül oldódjék 
Ezt az oldatot használjuk a hJ, jJ és kJ alatti vizsgálatokhoz„ 

e) Ólom .. 0,25 g sót az L 96 lap l/a szerint - ólom-mértékoldat nélkül vizs-
gálunk. A reakcióelegy nem változhat„ 

f) Nehéz fémek (ólom, va<, cink stb.) 0,25 g sót az L 96. lap 2/a szerint -- mérték-· 
oldat nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

g) Arzén 1 g sóra 50 ml-es főzőlombikban óvatosan, kis részletekben 10 ml leg
töményebb R-sósavat öntünk, majd a keveréket a sárga szín eltűnéséig melegít-· 
jük. Ezután a keveréket kémlőcsőbe öntjük és 2 g R-kalciumhipofoszfitet oldunk 
benne., A reakciókeveréket vízfürdőben 1.5 percig melegítjük. A reakcióelegy 
színét nem változtathatja. A készítmény arzént nem tartalmazhat. 

h) Kalcium é5 magnézium., 10 ml d) szerinti oldatot az L 98., lap 6) szerint vizsgálunk„ 
A reakcióelegy nem változhat. 

i) }{átrium„ A só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját előzetesen ki~· 
izzítottJ platinadróton nem világító lángba tartva, a láng fakóibolya-színű .. 
A láng színe csak múlékonyan lehet sárga„ 

j) Szulfát .. 4 ml dJ szerinti o_ldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 'Y SO, 

k) Klorid .. 2 ml dJ szerinti oldatot az I 100,. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 'Y CL 

1) Nitrát é< ammónium. O, 1 g sót az L 100 .. lap 12) szerint ·- ammónia-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk .A felfogó folyadék nem változhat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Tartalmi meghatározás. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0, 1 g sót mérőlombikban 
100 ml-re oldunk. Az oldat 20,00 ml-es részletében 200 ml-es üvegdugós Erlen
meyer·lombikban l g káliumbromidot oldunk Az oldatot 20 ml legtöményebb 
R-sósavval elegyítjük, majd 5 perc mulva 60 ml vízben oldott 1 g káliumjodidot 
öntünk a reakcióelegybe. A kivált jódot, 4-5 csepp !-keményítő-oldatot hasz
nálva jelzőül, 0, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal megtitráljuk. 
1 ml O, 1 n nátriumtioszulfát-oldat 2,043 mg (lg ,31018) KC103·t jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d) (oldhatatlan és színező anyagok) és fJ (nehéz fémek) szerint vizsgáljuk 

Eltartá<. . .Jólzáró üvegdugós üvegben, zárt szekrényben tartjuk. 
Inkompatibili< éghető anyagokkal, tömény savakkal ( robbanás)„ 

AdagoláL Legnagyobb egyszei:'Í adagja 0,5 g 
Legnagyobb napi adagja 2,0 g 

Ezt a készítményt '<ak abban az e<etben adha!}Uk ki, ha az orvo < félre nem érthetlJ 
módon «Kalium chlorüum»-ot rendel. Ha a vényen az orvos félreérthető módon, például 
«Kal„ chlor .. » vagy «Kal chlorat» rövidítettjelzé<t ha<znál, úgy csak «K alium chloratum»-ot 
( káliumklorid) szabad kiadni .. 
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189. 

Kaliwn guajacolsulfonicwn 
(Kal. guajacolsuifon.) 

Káliumguajakolszulfonát 
1-0xi-2-metoxi-benzol-4-szulfonsav és 

OH 

~ 

S02 0K 

1-oxi-2-metqxi-benzol-5-szulfonsav kálium-sóinak keveréke 
C,H10 5SK ms = 242,29 

Fehér, kristályos por„ Szagtalan, vagy gyengén guajakol-szagú. Íze előbb 
keserű, majd édeskés, sós.. Hevítve megolvad, majd átható guajakol-szagot 
árasztva elszenesedik A kihűlt maradék sósavval megnedvesítve kénhidmgén
szagú és a lángot fakóibolyára festi .. Legalább 96 % káliumguajakolszulfonátot 
(C7H 10 5SK) tartalmaz .. 

Oldékonyrág„ 8 sr víz, 440 sr R-szesz oldja„ Éterben, kloroformban, aceton
ban, benzolban, zsíros olajokban gyakorlatilag oldhatatlan„ 

Olvadá.spont. 205°-220°,, 
, Kemhatá<.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyengén 

lugas. 
Azonossági vizsgálat 

a) Kálium. 0, 1 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldatot 0,5 g R-borkősav
porral összerázzuk. Fehér, kristályos csapadék ·keletkezik. 

b) Guajakol .. 0,05 g készítményt 2 ml vízben oldunk és az oldathoz 2 csepp R-vas(III)
klmid-oldatot elegyítünk. A folyadék sötét ibolyáskékre színeződik 

c) Szulfomav .. 0,1 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldatot 1 ml tömény R
salétromsavval elegyítve felforraljuk. Pezsgés közben a folyadék előbb vörös
majd barna-, végül sárga színű lesz„ A pezsgés megszüntével a folyadékhoz 
1 ml R-báriurnklmid-oldatot öntünk. Fehér csapadék válik le (báriumszulfát), 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan ii< <zínező anyagok. 2,5 g készítmény 2 5 ml frissen kiforralt és lehűtött 
ví~ben maradék nélkül és tisztán oldódjék. Az oldat színe nem lehet erősebb, 
nunt a P 3 színmérték-oldat Az oldatot az e) alatti vizsgálathoz használjuk 

e) Lúgorság .. A dJ szerinti oldatot vízzel 50 ml-re hígl\juk. Ezt az oldatot használjuk 
azfJ, h), iJ,jJ és kJ alatti vizsgálatokhoz is .. 
10 ml oldat 2 csepp I·metilnarancs-oldattól sá1gára színeződjék. Az oldat sem
legesítésére legfeljebb 3, 7 ml O, l n sósav fogyhat. 

f) Ne~ézfémek (ólom, va<, cink <tb.).. 10 ml e) szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
vrzsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb i!L Fe 
vagy Zn .. 
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g) Arzén 1 g sót az L 97 .. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk 
A készítmény arzént nem ta1 talmazhat. 

h) Kalcium .. 10 ml e) szerinti oldatot az I 98. lap 5/b szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y Ca„ . 

i) Báriutn. 5 ml e) szerinti oldat 5 csepp R~ké_nsavtól 5 percen belül nem változhat. 
A készítmény báriumot nem tartalmazhat 

j) Szulfát„ .5 ml e) szerinti oldatot az L. 99, lap 9/a szerint vizsgálunk., A változás 
megengedett mértéke grammonként 200 ·y S04 „ 

k) Klorid. 5 ml e) szerinti oldatot az I. 100 lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y Cl. 

1) Idegen Jzerve.s anyagok, 0,2 g készítményt, előzetesen tömény kénsavval kiöblitett 
kémlőcsőben, 5 ml tömény R~kénsavban oldunk és az oldatot .5 percig vízfürdőn 
melegítjük„ A fülyadék színe nem lehet erősebb a Z .5 színmérték-oldatnáL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szárítá.si vesztefég. O,l mg pontossággal mért kb 0,2 g készítményt az I 104.„ 
lap 3) szeriµt 100°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 2 % 
lehet · 

n) Tartalmi meghatározás (kálium)„ Előzetesen kiizzított és lehűlt porcelántégelybe 
0,1 mg pontossággal kb„ 0,3 g készítményt mérünk„ Az anyagot pár csepp tömény 
R-kénsavval átnedvesítjük, előre megmelegített fedővel lefedjük és óvatosan 
hevítjük„ A hőmérsékletet fükozatosan enyhe vörösizzásig emeljük„ A hevítést 
megszakítjuk s a kihűlt anyaghoz 0,5 g R-arnmóniumhidrogénkarbonátot 
teszünk„ A tégelyt enyhe vörösizzáson újból kiizzítjuk. 
1 mg káliumszulfat 2, 781 mg (lg , 44416) káliumgu~jakolszulfonátot 
(C,H 70 5SK) jelez. 

Q) Tartalmi meghatározás (guajakol; tájékoztató m~ghatározás) .. 0,1 mg pontossággal 
mért kb., 0,2 g készítményt és cg pontossággal mért 0,40 g R-higany(II)acetátot 
50 ml-es Erlenmeyer-lombikban 1 ml R-ecetsavban és 15 ml vízben oldunk„ 
A lombikot óraüveggel befedve vízfürdőn 2.5 percig melegítjük„ A lombik tar
talmát gyorsan lehű~jük és olyan 200 ml-es üvegdugós E1lenmeyer~lombikba 
öblítjük, amelyben előzetesen 25,00 ml o, 1 n jód-oldatban 1,2 g R-kálium
jodidot oldottunk. Az öblítéshez 2 5-30 ml vizet használunk. A jód fölöslegét 
3 perc mulva 0,1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk„ Jelzőül 4-5 csepp 
!-keményítő-oldatot használunk 
Egyidejűleg káliumguajakolszulfonát nélkül, a melegítés elhagyásával ú. n,. 
«üres kísérletet» is végzünk, 
1 ml O, 1 n jód-oldat 12, 11 mg (lg ,08330) káliumguajakolszulfonátot 
(C7H 70 5SK) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
ad) (oldhatatlan és színező anyagok), f) (nehéz fémek) és i) (bárium) szerint 
vizsgáljuk. 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Káliumguajakolszulfonátot tartalmaz a «Sírupus kalii guajm;olsuifonici». 
Inkompatibilis vas(III)sókkaL 
Másnév,. ccKalium sulfoguajacolicum» (Ph,. Hg. 
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Adagolás, Szokása s egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

IV.), ccThiocolum» 

0,2--0,5 g 
0,6-1,5 g 

(Sz,. VIIL) 

1 
H 
11 
:) 
' 

~ ,• 

:; KOH 

190. 

+ Kalium. hydroxydatum 
( Kal,. hydro„xyd.) 
Káliumhídroxid 

ms = 56,10 

Fehér, sug_arasan kristályos törésű rudacskák vagy lencse-nagyságú szemecs-, 
kék. Levegőn széndioxidot és nedvességet szí, rnajd elfolyósodik és később sem 
szilárdul meg. A káliumhidroxid maró lúg. Szagtalan,. Még igen híg vizes 
oldata is maró lúgos izű,. Legalább 83 % KOH-t tartalmaz,. 

Oldékonyság,. 1 sr vízben, 3 sr R-szeszben oldódik„ 
Kemhatás,, Még híg vizes oldata is ( l + 99) erősen lúgos,. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kdlium. 0, 1 g káliumhidroxidot 5 ml vízben oldunk és az oldatot 0,5 g bmkősav
porral összerázzuk„ fehér, kristályos csapadék keletkezik„ 

b) Hidro.xid,. 0, 1 g káliumhidrnxidnak 5 ml vízzel készült oldatából 1 ml R-ezüst
nitrát-oldattól szürkés-barna csapadék válik le, amely R-amm6nia-oldat fölös-, 
!egében színtelenül oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan h u;ínező anyagok, 2 g készítmény 40 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék, nélkül tisztán és színtelenül oldódjék„ Az oldat szagtalan legyen. 
Ezt az oldatot használjuk ad), f), h), i) ésj) alatti vizsgálatokhoz„ 

d) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.).. 4 ml e) szerinti oldatot R-sósavval sernlegesítünk 
és az I„ 96„ lap 2/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke gram
monként 50 'Y Pb i!L Fe vagy Zn„ 

e) Arzén,. 1 g készítmén)rt 1 ml vízben oldunk és az oldathoz óvatosan kis részletek
ben 9 ml legtöm:ényebb R-sósavat elegyítünk. A továbbiakban az I. 97. lap 
3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk .. A káliumhidroxid arzént 
nem tartalmazhat. 

f) Alumínium, .szilikát. 2,5 ml e) szerinti oldathoz 2,.5 ml R-ammóniumklorid-oldatot 
és 5 ml vizet elegyítünk,. Az o~dat 3 percnyi fOrralás után sem zavarosodhat 
meg,. 

g) Nátrium„ A készítmény megnedvesített kis próbája előzetesen kiizzított platina
dróton nem világító lángba tartva, a lángot csak múlékonyan festheti sárgára„ 

h) Szulfát., 5 ml e) szerinti oldatot az L 100., lap 9/b szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A reikcióelegy nem változ.hat. 

i) Klorid, szulfid, tioszulfát., 5 ml e) szerinti oldatot R-salétromsavval semlegesítünk 
és vízzel 10 ml-re kiegészítve 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal rázunk össze„ A reakció
elegyet 1 ml R-salétromsavval megsavanyí~jUk„ Az oldat nem változhat 

j) l\ritrát és ammónium .5 ml e) szerinti oldatot az I.. 100„ lap 12) szerint - ammónia
mértékoldat nélkül - vizsgálunk A felfogó folyadék nem változhat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Tartalmi meghatározás (káliumhidroxid).. 100 ml-es mérőlombikban nig pontossággal 
mért kb. 5 g káliumhidroxidot 80 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben oldunk„ 
A lehűtött oldatot frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re egészítjük \ki, 
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10,00 ml oldatot 50 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 10 ml frissen 
kiforralt és lehiítött R-báriumklorid-oldattal elegyítünk A lombikot dugójával 
elzárjuk és 10 percig várunk. Ezután a csapadékos folyadékot, 5 csepp !-fenol
ftalein-oldatot használva je~zőül, n sósavval a piros szín eltűnéséig titráljuk„ 
1 ml n sósav 56,10 mg (lg ,74899) KOH-t jelez .. 

1) Tar;almi meghatározás (káliumkarbonát). A k) szerint megtitrált csapadékos folya
dekot, 2 csepp I-brómfenolkék-oldatot használva jelzőül, n sósavval tovább 
titráljuk 
1 ml n sósav 69,10 mg (lg ,83948) K,C03-t jelez. 
A készítmény legfeljebb 5 % K 2C03-t tartalmazhat. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok) és az z) (klorid stb) szerint vizsgáljuk 
Szükség esetén k) szerint a készítmény káliumlúfüoxid-tartalmát is meghatá
rozzuk„ 

Eltartás. Igén jól záró üvegedényben leparafinozva, zárt szekrényben tartjuk. 
Káliumhidroxiddal készül a «Liquor formaldehydi saponatus» a «Sapo kalinus» 

és a «Sapo kalinus venali~»„ · ' 
Másnév .. «Kalium hydroxydatum fusum depuratum» (Sz .. VIII .. ), «Kalium 

hydricumli, '<Kalium causticum>), 

A káliumhidroxid és töményebb oldata a test .szöveteit súlyosan roncsolja. 

191. 

Kaliurn jodaturn 
(Kat .. jod) 

Káliumjodid 

KJ ms = 166,02 

Kockaalakú, színtelen kristályok, vagy kristályos por. Szagtalan .. Íze csípős 
sós, utóbb kesernyés. Levegőn nem nedvesedik meg. A 130°-on szárított só 
legalább 99 % KJ-t tartalmaz .. 

Oldékonyság. 0, 75 SI vízben, 0, 5 SI forró vízben, 10 SI R-szeszben oldódik. 
Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kálium„ 0, 1 g sót és ugyanannyi kristályos nátriumacetátot 2 ml vízben oldunk .. 
Az oldatot 0,1 g borkősav-po1ral összerázzuk. Fehér, kristályos csapadék kelet-
~- -

b) Jodid 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk, Az oldatot 1 csepp R-sósavval megsavanyít
juk, majd 2 ml R-kloroformot öntünk hozzá. Az oldathoz néhány csepp klóros 
vizet elegyítünk és a kémlőcső tartalmát erősen összerázzuk. Az elkülönülő 
;klo1ofOrm-réteg ibolyaszínű. Szaporítva a klóros víz mennyiségét, összerázás 
után az elkülönülő klorofürm-réteg elszíntelenedik (v„ ö„ az o) alatti vizsO'á-
lattal) .. • b 
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Minőségi kvalita~v vizsgálat 

e) Oldhatatlan é5 .színező anyagok. 3 g só 60 ml fi:issen kiforralt és lehűtött vízben mara
dék nélkül tisztán és színtelenül oldódjék. 
E•t az oldatot használjuk ad), h), i), k), l), n) és p) alatti vizsgálatokhoz 

d) Lúgo<Ság.. 10 ml e) szerinti oldathoz 0,2 ml 0,01 n sósávat elegyítünk. Az oldat 
2 csepp r,.fenolftalein-oldattól nem színeződhet.. 

e: Ólom„ 1 g sót az I„ 96„ lap '1/a szerint vizsgálunk,. A változás meg~ngedett mértéke 
grammonként 10 y Pb 

f) Nehé;;femek (ólom, vas, cink stb.). 1 g sót az L 96. lap 2/a szerint vizsgálunk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, ill.. Fe vagy Zn. 

g) Arzén. 1 g sót az L 97. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálui\k 
A só arzént nem tar talmazhat„ 

h) Bárium. 5 ml e) szerinti oldatot 2 csepp R-kénsavval megsavanyítunk. Az oldat 
5 perc mulva is kristálytiszta maradjon„ A só báriumot nem tartalmazhat 

i) KCzl(,ium, magnézium„ 10 ml e) szerinti oldatot az I„ 98. lap 6) szerint vizsgálunk. 
A reakcióelegy nem változhat.. 

j) Nátrium. A só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbája kiizzított platina
dróton nem világító lángba tartva, a lángot fakóibolyára festi„ A láng színe csak 
múlékonyan lehet sárga„ 

k) Tioszulfát. 10 ml e) szerinti oldathoz 2 csepp !-keményítő-oldatot és 2 csepp 
R-sósavat elegyítünk. Az oldat 0,05 ml 0,01 n káliumbijodát-oldattal össze
rázva kékre színeződjék 

1) Szulfát. 4 ml e) szerinti oldatot az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 'Y S04 „ 

m) Jodát. 200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 50 ml víz, 20 ml R-sósav 
és 2-3 csepp !-keményítő-oldat elegyéhez 2 g kristályos R~káliumhidrogén~ 
karbonátot szórunk·„ A lombikot vízzel megnedvesített dugójával lazán elzárjuk„ 
A pezsgés megszűnte után 0,5 g készítményt szórunk a lombikba s azt dugójá
val lazán l'~jri elzárjuk„ A folyadék 5 percen belül nem kékülhet meg 

n) Klorid, bromid. 1 ml e) sze1inti oldatban 0,2 g káliumnitrátot oldunk és az oldat
hoz 3 ml R-arnmónia-, majd 2 ml R-ezüstnitrát-oldatot és 4 ml vizet elegyítünk .. 
A csapadékos folyadékot erősen összerázzuk és 6 cm átmérőjű megnedvesített 
papirosszűrőn megszűrjük. 2,5 ml szűredéket 3 ml R-salétromsavval megsava-· 
nyítunk, majd vízzel 1.5 ml-re kiegészítve olyan reakcióeleggyel hasonlítjuk 
össze, melyet az I., 100. lap 10/a szerint készítettünk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 2 mg Cl ( = 4,5 mg Br) .. 

o) Bromid„ A b) szerinti vizsgálatnál a klóros vizet fölöslegben alkalmazva a kloro
form-rétegnek el kell színtelenednie 

p) Cianid .. 10 ml e) szerinti oldathoz 2 csepp frissen készült 1 %-os vas(II)szulfát
oldatót és "5 csepp 5 %-os nátriumhidrogénkar honát-oldatot elegyítünk„ A folya;.. 
dékot 2 perc mulva 5 csepp R-kénsavval, majd 5 csepp 0,1 n nátriumtioszulfát
oldattal összerázzuk. A reakcióelegy nem színeződhet sem kékes-, sem zöl-· 
9-es-színűre. 

q) Nitrát és ammónium. 1 g sót az I 100 .. lap 12) szerint vizsgálunk A változás meg
engedett mértéke grammonként 10 y NH3 ill 36 y N03. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

r) Szárítási ve.szte>ég 0,1 mg pontossággal mért 0,50 g sót az L 104 lap 3) szerint 
130°-on állandó súlyig szádtunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 
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s) Tartalmi meghatáro;;á< A porrádörzsölt és 13_0°-on kiszárított só O,l mg pontosság-· 
gal mért kb.. 0,080 g,ját mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldjuk„ Az oldat 10,00 
ml-es részletében 100 ml-es üvegdugós mérőlombikban 1 g káliumbromidot 
oldunk és az oldatot 5 ml R-·kloroformmal elegyítjük. Ezután a folyadékot 

/ 5 ml legtöményebb R-sósavval niegsavanyítjuk és részletenként annyi 0,01 n 
kálium,bromát-pldatot csurgatunk, majd csepegtetünk a lombikba, míg heves 
összerázás után az elkülönülő, eleinte sötétibolya-színű kloroform, éppen"'" el
színtelenedik. 
1 ml 0,01 n káliumbromát-oldat 0,8301 mg (lg ,91913) KJ-t jelez. 
Úgy is eljárhatunk, hogy a 130°-on szárított só 0,1 mg pontossággal mért, kb. 
0,025 g,ját mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldjuk és az oldat 10,00 ml-es részletét 
200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 90 ml vízzel és 1 ml n sósavval 
elegyítjük. Az oldathoz kis mérőhenger bői annyi R-klóros vizet öntünk, hogy 
a kezdetben krválott jódtól sárgásbarna folyadék elszíntelenedjék. 1 O perc 
mulva _1 ml R-nátronlúgot és feleannyi 5 %-os káliumcianid-oldatot öntünk 
a 'reakcióelegyhez, mint amennyi klóros vizet használtunk s a fűlyadékot össze., 
rázzuk, miközben a lombik dugqját egyszer-kétszer meglazítjuk, hogy a folya
dék a csiszolatban megújuljon .. Ezután' a folyadékot 5 ml R-nátrnnlúggal meg-· 
lúgosítjuk és 10 percig várunk. Az oldathoz 0,5 g káliumjodidot szórunk és a 
folyadékot 20 ml R-foszforsavval megsavanyítjuk. A kiválott jódot, I-keményítő
oldatot használva jelzőül, 0,01 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk, 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 0,2767 mg (lg ,44201) KJ-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
azf) (nehéz fémek) és m) (jodát) szerint vizsgá\juk.. Vízben (1 + 2) maradék 
nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék.. 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Káliumjodidot tartalmaz a «Solutio jodi.spirituo<a» és a «Tabletta theobromini fodati»„ 
lnkompatibili< egyes alkaloida-sókkal és oxidáló anyagokkal 

Adagolás. S;;okárns egy1::;eri adag1a 
S::;okárn< napi adagja 

0,01-0,5 g 
0,1-1,5 g 

Golyva megelőzésére adagja 0,0005 g hetenként 1-2-szer„ 
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C 4H 40 6KNa,4H20 

192.' 

Kalium natriutn tartaricum 
( Kal .. natr .. tart.) 

Káliumnátriumtartarat 
1-

COOKj 
1 

H-C-OH 
. 1 

j HO-f-H 

j_ COONal 

4H20 

ms = 282,23 

, Hasábalakú, színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por.. Szaga nincs. 
Ize sós, hűsítő. A levegőn kissé mállik. Óvatosan hevítve égettcuko1-szagot 
árasztva megszenesedik„ A 130°·-on szárított só legalább 99 % káliumnátrium-· 
tartarátot (C 4H 40 6KNa) tartalmaz. 

Oldéko'1)'ság. 1,4 sr vízben oldódik. R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan .. 
Ki!mhatá<„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) sem

leges vagy gyengén lúgos .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kálium .. 0,5 g s'ót 5 ml vízben oldunk és az oldatot 0,5 g R-borkősav-porral össze
rázzuk. Fehér, kristályos csapadék keletkezik.. 

b) Nátrium, kálium. A só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját kiizzított 
platinadróton nem világító lángba tartva elhamvasztjuk. A_ maradék a lángot 
élénk sárgára festi.. A sárgaszínű láng kék színszűrőn át vörösnek látszik. 

c) Tartarát .. 0,1 g sót 2 ml vízben oldunk. Az oldathoz néhány csepp híg R-vas(II)
szulfat-oldatot, néhány csepp hígított R-hidrogénperoxid-oldatot, végül 2 ml 
R-nátronlúgot elegyítünk. Az elegy sötét kékes-ibolyára színeződik 

Min<J:ségi kvalitatív vizSgálat, 

d) Oldhatatlan J, .<zíne;;ő anyagok„ 2,5 g készítmény 50 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélküt, tisztán és~ színtelenül oldódjék.. 
Ezt a szükség esetén megszűrt oldatot használjuk az e),/), hJ, iJ, jJ és lJ alatti 
vizsgálatokhoz„ , 

e) LúgoHág, >aVaJSág .. 10 ml dJ szerinti oldat 2 csepp I-fenolftalein-oldattal elegyítve 
nem színeződhet, de 0, 1 ml O, 1 n nátronlúgtól rózsaszínű legyen, 

f) Nehézfémek (ólom, va<, cink <tb.) .. 10 ml dJ szerinti oldatot az L 96 .. lap 2/a szerint 
vizsgálunk .. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, i!L Fe 
vagy Zn .. 

g) Arzén. 1 g sót az L 9(. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül-vizsgá
lunk„ A készítmény arzént nem tartallnazhat. 

h) Kalcium„ 10 ml dJ szerinti oldatot az L 98 .. lap 5/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y Ca. 

i) Sz~/fát .. 5 ml dJ szerinti oldatot az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 200 'Y S04. 
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j) Klorid. 5 ml d) szerinti oldatot az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke gra~mohként 100 "Y CL . , . , , 

k) ,Nitrát ér ammónium. O,l g sot az I 100, lap 12) szerint - alll:mon1a-mertekoldat 
nélkül - vizsgálunk. A felfogó folyadék nem változhat. 

1) Oxál5av, szőlő.sav (bárium)„ .5 ml d) szerinti oldatot 3 ml R-gipszes vízzel erősen 
összerázunk. A folyadék 5 percen belül nem változhat 

m) Idegen szerves anyagok. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény 
R-kénsavba 0,2 g előzetesen 130°-on szárított és elporított sót szórunk és azt 
rázogatással qldjuk„ Az oldat nem színeződhet azonnal. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Szárítási vm:.te<ég 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g sót az I. 104 .. lap 3) szerint 
·vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy a sót előbb 3 órán át .50°-on tartjuk s csak 
ezután szárítjuk 130°-on állandó súlyig„ A súlyveszteség 20,.5-26,0 % lehet 

o) 'Tartalmi meghatározá5 (alkálifém) „ Az n) szerinti meghatározást platinatégelyben 
végezzük és a vízmentes sót előbb enyhén, később kezdődő vörösizzáson hevítve 
elhamvasztjuk. A kihűlt maradékot vízfürdőn kevés vízben oldjuk s az oldatot 
összesen 40 ml vízzel 100 ml-es főzőlombikba öblítjük. A lombikba 20,00 ml 
O, 1 n sósavat csurgatunk s az oldatból a széndioxidot kifürraljuk .. A szükség 
esetén megszűrt oldatot, 2 csepp I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, O, 1 n 
nátronlúggal titráljuk. 
1 ml O,l n sósav 10,51 mg (lg ,02153) vízmentes káliumnátriumtartarátot 
(C 4H 40 6KNa) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
ad) (oldhatatlan és színező anyagok), f) (nehéz femek) és m) (idegen szerves 
anyagok) szerint vizsgáljuk.. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Káliumnátriumtartarátot tartalmaz az «lnfusumfiangulae compositum», az «lnfumm 

sennae compo.situm» és a «Species laxans», , 
Inkompatibilis savakkal, savanyú sókkal, kalciumsókkal (csapadék) .. 
.Atfásnév. <<Natrium-kalium-tartaricu1nii, «Sal f)eignettiii, Seignette-só„ 

KN03 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

193. 

Kalium nitricum 
( Kal nitric.) 
Káliumnitr át 

2-10 g 
2-10 g 

ms = 101,10 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por Szaga nincs.. Íze gyengén 
keserű-sós, hűsítő. 

Oldékonyság. 3,2 vízben, 0,4 SI forró vízben, 500 SI R-szeszben oldódik. 
Kém!zatifr Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges .. 
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AzonoSsági vizsgálat 

a) K'álium. 0, 1 g sót és ugyanannyi R-nátriumacetátot 2 ml vízben oldunk és az 
oldatot 0,1 g R-borkősav-porral összerázzuk„ Fehér, kristályos csapadék kelet
kezik.. 

b) J{itrát .. 0,0.5 g sót 5 csepp R-·kénsavval iecseppentve, 2 ml tömény R-kénsavb,an 
oldunk A lehűtött oldatra óvatosan 3 ml tömény R-vas(II)szulfát-oldatot 
rétegezün_k. A fülyadékok érintkező felületén sötétbarna-színű gyűrű keletkezik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok 4 g só 80 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben mara
dék nélkül, tisztáh és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk ad), e), g), h), i), k), l) és o) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Lúgo55ág, savas.ság. ló ml e) szerinti oldat 2 csepp I-fenolftalein-oldattal elegyítve 
színtelen maradjon, de 0„10 ml 0,01 n nátronlúgtól színeződjék pirosra„ 

e) Nehézfémek {ólom, vas, cink stb.). 10 ml e) szerinti oldatot az I. 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb, ill Fe 
vagy Zn. 

f) Arzén. 1 g sót 5 ml vízben oldunk s az oldatot 6 ml R-kénsavval elegyítve víz
fürdőn bepárologtatjuk. A ma1adékot az I. 97. lap 3/b szerint, - arzén
mértékoldat nélkül - vizsgáljuk. A só arzént nem tartalmazhat., 

g) Va5. 10 ml e) szerinti oldatot az L 9 7. lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 20 "Y Fe„ 

h) Kalcium, magnézium .. 10 ml e) szerinti oldatot az L 98. lap 6) szerint vizsgálunk. 
A reakcióelegy nem változhat. 

i) Ammónium. 8 ml e) szerinti oldatot az l. 98. lap 7/a szerint vizsgálunk„ A válto
zás megengedett mértéke grammonként 25 'Y NH3 • 

j) ]{átrium„ A só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját kiizzított platina
dróton nem világító lángba tartva, a láng fakó ibolyára színeződik,. A láng leg
feljebb múlékonyan lehet sárgaszínű. 

k) Szulf4t. 10 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y S0 4 . 

1) Klorid.. 2 ml e) szerinti oldatot az L 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 "Y CL 

m) Klorát, perklorát„ 0, 1 g sót .5 percig izzítunk., A kihűlt maradékot 1 ml vízben 
melegítéssel oldjuk és az oldatot az L 100 .. lap 10/a szerint vizsgáljuk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 2 50 "Y Cl 

n) Jodid. 0,5 g sót 5 ml vízben oldunk s az 50°-60°-ra felmelegített oldathoz 3 csepp 
R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk A lehűtött oldatot 1 ml R-kloroformmal 
összerázzuk„ Az elkülönülő klorofürm nem lehet rózsaszínű„ 

o) Jodát, nitrit. 10 ml e) szerinti oldatban 0,1 g R-káliumjodidot oldunk és az oldat
hoz 5 csepp I-keményítő-oldatot elegyítünk. Az oldat 1 ml R-kénsavval meg-· 
savanyítva színtelen maradjon„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

p) Szárítási veszte<ég. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g sót az I. 104 .. lap 3) szerint 
105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0,5% lehet.. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
0,5 g-ja 10 ml vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldóqjék, Az oldat 
1 ml R-kénhidrogénes víz hozzáadására nem változhat akkor sem, ha az 
oldatot R-ammónia-oldattal meglúgosítjuk 

Eltartás, Jólzáró, üvegdugós üvegben tartjuk. 
Káliumnitrátot tartalmaz a «Solutio ophthalmíca argenti nítrici» és a «Species 

antiasthmatica ad fumigationem»,, 
Mámév, Salétrom, 

KMn0 4 

~ ?<.' ''ö' ,-,,1/:;;;;-;,<-,,-;i/~J 
.:f /47Y; /' '6'?{'7' ';:f',,.f ..;> ~ d ,/.f" d ~: f ,<:,,,,, ,_,f~ 7:/ 

194. 

Kalium permanganicmn 
( Kal,, permang.) 

Káliumpermanganát 
ms = 158,03 

Sötétibolya-színű, fémfényű, hasábos, száraz kristályok. Szaga nincs. fze 
előbb édeskés, majd összehúzóan kesernyés A nyálkahártyát marja,, Legalább 
99% KMn04-t tartalmaz 

Oldékony<ág, 16 sr vízben, 4 sr forró vízben oldódik, Szerves oldószerekben 
oldhatatlan, 

KémhatáL, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) semleges,, 

Azonossági vizsgálat 

a) Permanganát 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk, Az oldathoz 1 rnl R-szeszt és 1-2 
csepp R-nátronlúgot elegyítünk A sötétibolya folyadék színét csakhamar 
smaragdzöldre változtatja és rövid ideig tartó forralás után sötétbarna-színű 
csapadék kiválása közben elszíntelenedik, 

b) Kálium. Az a) szerinti csapadékos folyadékot 6 cm átmér~jű megnedvesített 
papirosszűrőn szűrjük. A kr~stálytiszta és színtelen szűredéket 0,2 g R-borkősav
porral rázogatva fehér, kristályos ~sapadék képződik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Nátrium, 0,4 g sót 20 ml vízben oldunk Az oldatot 2 ml R-szesszel 2 percig forraljuk. 
Lehülés után a csapadékos folyadékot 6 cm átmérőjű, előre megnedvesített 
papirosszűrőn megszűrjük és a kristálytiszta szüredéket vízzel 20 ml-re hígíquk„ 
Ezt a szüredéket használjuk a d} és e) alatti vizsgálatpkhoz is,, 
1 ml szüredéket vízfürdőn szárazra párologtatunk. A vízzel megnedvesített 
maradékot kiizzított:. platinadróton nem világító lángba tartva, a láng fakó
ibolyára színeződik. A láng színe legfeljebb múlékonyan lehet sárga, 

d) Szulfát., 5 ml e) szerinti szüredéket az I 99, lap 9/a szerint vizsgálunk,. A változás 
megengedett mértéke grammonként .500 ·y 804 „ 

e) Klorid., 6 ml e) szerinti szüredéket az l 100, lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 200 'Y Cl, 

f) Nitrát és ammónium, 0,05 g sót az l ÍOO, lap 12) szerint - ammónia-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A felfogó folyadék nem változhat. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Vízben oldhatatlan anyagok (mangándio.xid),, 0,5 g készítményt 100 rnl-es Erlenmeyer
lombikban 50 rn1 vízben oldunk s az oldatot forrásig melegítjük, majd előze-, 
tesen 105°-on szárított és kihűlés után 0,1 mg pontossággal mért G4 jelZésű 
üvegszűrőn szűrjük .. A vízben nem oÍdódó maradékot az üvegszűrőre gyűjtjük 
és vízzel addig mossuk, míg a lecsepegő folyadék már színtelen. Az üvegszűrőt 
105°-on állandó súlyig szárítjuk és 0,1 mg pontossággal újból mérjük A maradék 
legfeljebb a készítmény 0,2 %-a lehet, 

h) Szárítá<i ve<zte.<ég. 0, 1 mg pontossággal mért kb, 0,5 g el porított sót az L IU4,, lap 3) 
szerint 24 órán át tömény kénsav fe~ett szárítunk. A súlyvesztesé&' legfeljebb 
0,5 ~~ lehet 

i) Tartalmi m~ghatáro:d< (permanganát), 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,30 g porrá
dörzsölt sót mérőlombikban 100 rnl-re oldunk. Az oldat 10,00 rnl"'es részletét 
100 ml-es lombikba csurgatjuk. 0,5 g R-káliumjodidot oldunk föl benne és 5 ml 
R-sósavval megsavanyítjuk-„ Az oldatot, néhány csepp !-keményítő-oldatot 
használva jelzőül, 0, 1 n nátriumtioszulfat-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátriumtioszulfát-oldat 3,161 mg (lg ,49976) KMn04-tjelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk, 
Eltartás, Jólzáró, üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 
Inkompatibilis általában szerves anyagokkal, 
Mámév,. «Kalium hypermanganicum» (Ph,, Hg, IV,, Sz. VIIL). 
Gyúlékony anyagok (pl, kén, cukor stb,) káliumpermanganáttal if55zedörzsölve könnyen 

meggyulladnak, esetleg robbannak 

KSCN 

195. 

+ Kalium rhodanatum 
( Kal., r hodan.) 

Káliumrodanid 
ms = 97,18 

Színtelen, hosszúkás, tű-, vagy oszlopalakú kristályok. Levegőn elfolyósodik, 
Hevítve barnászöld, majd kék folyadékká olv'!d, mely kihűléskor megfehé
redik .. Szaga nincs, fze sajátságos, sós, A 105°-on szárított készítmény legalább 
99% KSCN-t tartalmaz,, 

Oldékony< ág, 0, 5 sr víz oldja, R-szeszben is oldható, 
Kemhatá<., Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) semleges. 

Azonossági vizsgálat 

a) K'álium .. 0, 1 g sót és ugyanannyi kristálya.s nátriumacetátot 2 ml vízben oldunk 
és az oldatot 0,1 g borkősav-porral rázoga~juk„ Fehér, kristályos csapadék 
keletkezik 

b) Rodanid, 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk Az oldat 2 csei\p R-vas(III)klorid
oldattal elegyítve sötétvör öS-szinű ~esz. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é< >zínező anyagok .. 5 g só 50 ml frissen kifonalt és lehűtött vízben maradék 
nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. Ezt az oldatot használjuk a d), e), f), 
j), k) és l) alatti vizsgálat9khoz. 

d) Lúgo11ág .. 10 ml e) szerinti oldat 0,5 ml 0,01 n sósavval és 2 csepp I-fenolflalein
oldattal elegyítve színtelen maradjon, 

e) Ólom .. 10 ml e) szerinti oldatot az I 96. lap l/a szerint, vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 10 y Pb. 

f) Nehézfémek (ólom, vm, cink 1tb.) 10 ml e) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, illetve 
Fe vagy Zn„ 

g) Arzén„ 1 g készítményt 1 g vízmentes R-nátriumkar bonáttal együtt porceláncsészében 
5 ml vizben oldunk és az oldathqz cseppenként 5 ml tömény R-hidrogénper<;ixid·· 
oldatot elegyítünk. A reakcióelegyet vízfürdőn szárazra párologtatjuk. A bepá
rologtatást még két ízben 1-L ml tömény R-hidrogénperoxid-oldattal meg
ismételjük. A maradékot az I 97 .. lap 3/b szerint - arzénmérték-oldat nélkül
vizsgáljuk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat. 

h) Arnmónium„ 0,5 g sót 5 ml R-nátronlúggal melegítünk„ Az oldat neln lehet ammónia
szagú. 

i) .Nátrium., l\ só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját kiizzított platina
dróton nem viláiító lángba tartva, a láng fakóibolyára színeződik„ A láng színe 
csak múlékonyan .lehet sárga. · -

j) Szulfid .. 5 ml e) szerinti oldatot 5 ml R-ammónia-oldattal és p,5 ml O, 1 n ezüstnitrát. 
oldattal 5 percig vízfürdőn melegítünk„ A folyadék színtelen maradjon, 

k) Szulfát. 5 ml e) szerinti oldatot az I 99.. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 ·y 804 „ 

1) Klorid„ Porceláncsészében .5 m-1 e) szerinti oldatb~n 0,5 g vízmentes R-nátrium
karbonátot oldunk, majd az oldathoz cseppenként .5 ml tömény R-hidrogén
peroxid-oldatot elegyítve vízfürdőn bepárologtatjuk A bepároíogtatást két 
ízben 1--1 ml tömény R-hidrogénperoxid-oldattal megismételjük. A m_aradékot 
az l {00„ lap 1 O/b szerint vizsgáljuk. A változás megengedett inértéke grammon
ként 50 y Cl. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szárítási veszteség O, 1 mg pontossággal mért kb,. 0,2 g sót az I. 104. lap 3) szerint 
105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 3 % lehet 

n) Tartalmi meghatározá5 105°-on szárított és 0,1 mg pontossággal mért kb. 1,0 g sót 
mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es részletét 100 ml-es 
üvegdugós Erlenmeyer-lombikba csurga~juk, kevés durva horzsakőport szórunk 
a loll).bikba, majd .50 ml vizet és .5 ml R-salétromsavat öntünk a folyadékba„ 
Az oldathoz 20,00 ml 0, 1 n ezüstnitrát-oldatot elegyítünk s a folyadékot, 2 g 
káliumnitrátot oldva. fel benne, 3 percig fon aljuk. A lehűtött oldatot 1 ml I-vas
-(III)nitrát-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n ká.liumrodanid-oldattal, titráljuk 
1ml0,1 n ezüstnitrát-oldat 9,718 mg (lg ,98758) KSCN-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok) és az/) (nehéz fémek) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá>. A sót igen jól záró üvegben, leparafinozva, zárt szekrényben tartjuk. 
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Inkompatibilis ezüst-, higany-, réz- és vas-sókkal. 
Másnév. «Kalium thiocyanatum})' «Kalium sulfocyanatum)>. 

Adagolál.. Legnagyobb egyszeri adagja 0 2 g 
Legnagyobb napi adagja 0,6 g 
Szokárns egyszeri adagja o, 05 g 
Szokdrn1 napi adagja 0,15 g 

196. 
Kalium sulfuricum . 

(Kal. sulj) 
Káliumszulfat 

ms = 174,26 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por. Szaga nincs; íze gyengén 
sós, keserű. 

Oldékony1ág .. 9 sr víz, 5 sr forró víz oldja. R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan .. 
Kemhatd1. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyengén 

savanyú vagy gyengén lúgos, 

Azonossági vizsgálat 

a) K'álium. 0,1 g\készítményt és ugyanannyi R-nátriumacetátot 2 ml vízben oldunk 
és az oldatot 0,1 g borkősav-porral összerázzuk. Fehér, kristályos csapadék kelet
kezik 

b) Szulfát. 0,05 g készítményt 3 ml vízben oldunk Az oldathoz 4-5 csepp R-sósavat 
és 1 ml R-báriumklorid-oldatot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan é5 dne;:;ő anyagok.. 2,5 g készítmény 50 ml fiissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék, Ezt az oldatot használjuk 
a d}, /}, h), k} és m} alatti vizsgálatokhoz. 

d) Lúgonág, 1ava1s4g .. 10 ml e} szerinti oldat 2 csepp !-fenolftalein-oldattal elegyítve 
színtelen maradjon, de 0,1 ml 0,01 n nátronlúgtól vörösödjék meg. 

e) Ólom. 1 g készítményt az L 96 .. lap l/a szerint vizsgálunk A változás megengedett 
mértéke grammonként 10 ·y Pb. 

f) Nehézfémek (ólom, va1, cink 1tb.) .. 10 ml<} szerinti oldatot az I 96 .. lap 2/a s.zerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb ill.. 
Fe vagy Zn 

g) Ari;én. 1 g készítményt az L 97. lap 3/b szerint - arzén··mértékoldat nélkül -
vizsgálunk„ A készítmény a1zént nem tartalmazhat.. 

h) Kalcium <!1 magnézium (alumínium). 5 ml e} szerinti oldatot az L 98 .. lap 6) szerint 
vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

i) /'{átrium,. A só porrádörzsölt és R-sósavval megnedvesített kis próbáját előzetesen 
kiizzított platinadróton nem világító lángba tartva, a láng fakóibolyára színe
ződik. A !árig vörössárgára színeződhet, de nem lehet tartósan sárgaszínű„ 
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j) Ammónium. 0,2 g készítményt az I 99, lap 7/b szerint vizsgálunk. A lakmuszpapiros 
nem kékülhet meg,, 

k) Klorid., 2 ml<) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változÚ 
megengedett mértéke grammonként 250 'Y Cl 

1) Nitrát,. 0,2 g készítményt az I IOOc,. lap 11) szerint - nitrát-mértékoldat nélkül -
vizsgálunk,. A reakcióelegy nem színeződhet.. 

m) Redukáló anyagok 10 ml e) szerinti oldathoz 1 ml R-kénsavat és 0 05 ml 0 1 n 
k li 

, , 
á umpermanganát-oldatot elegyítünk. Az oldat 5 percig piros színű maradjon„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Szárítási veszteség, 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I. l 04, lap 3) 
szerint 10.5°8 on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a , ) 
(oldhatatlan és színező anyagok), az f) (nehéz fémek) és i) (nátrium) szerint 
vizsgá\juk. 

Megjegyzés,, Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk, 
Káliumszulfátot tartalmaz a «Pulvis Caroli». 

197. 

Kresolum crudum 
( Kresol., crud,,) 
Nyers krezol 

Főtömegében a kőszénkátrányból nyert krezolok (CH3,,C6H 4,.0H; ms= 108, 13) 
keveréke. 

Átlátszó, kissé nehezen mozgó, sárga- vagy barnaszínű folyadék, Színe állás 
közben, levegő és fény hatására, sötétebb lesz. Szaga jellegzetes, átható, fenolra 
emlékeztető, kátrányos,, Maró hatású, Íze nagy hígításban sajátos. Legalább 
90 % krezolt, illetőleg 40 % metakrezolt tartalmaz. 

Oldékony.ság, Vízben (kh, 50 sr) mérsékelten oldódik. R-szesszel, étenel, kloro
formmal,• glicerinnel minden arányban elegyedik. Alkálilúgokban fenolát-, 
képződéssel oldódik Illó- és zsíros olajok is oldják, 

Kémhatás. 1 g krezolt 50 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel egy percig 
rázunk, A zavaros folyadékot vízzel megnedvesített papirosszűrőn szűrjük. 
A szűredék gyengén savanyú. , 

Sűrűség, 1,02-1,05, 
Forráspont, 50 ml készítményből 

desztilláljon át. 
A desztillálást 

kihűlése után is 
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185° alatt legfeljebb 
195°-210° között legalább 

1,5 ml 
40 ml 

210°-nál befejezzük A lombikban visszamaradó folyadék 
folyós maradjon, 

\ 

Azonossági vizsgálat 

a) Egy csepp készítményt 2 ml vízzel, majd 2 csepp R-vas(III)klorid-oldattal rázunk 
össze,, Az oldat kékesibolya-színű,, 

b) Egy csepp készítményt 2 ml vízzel, majd 1 ml R-brómos vízzel rázunk össze, 
Sárgásfehér csapadék keletkezik,, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Lúgos~ág, .savasság, 5 ml nyers krez'1lt 100 ml vízzel 1 percig erősen rázunk. Az elegyet 
megnedvesített papirosszűrőn szűrjük„ .Ezt a szüredéket használjuk ad), e) ésf) 
alatti vizsg&.latokhoz is„ 10 ml szür~dék 5 csepp I-metilvör.ös-oldattól vörösre 
színeződjék, de 0,2 ml 0,01 n nátronlúgtól színét sárgára változtassa. 

d) Nehézfémek (ólom, vqs, cink .stb.), 10 ml e) szerinti szüredéket az I 96, lap 2/a 
szerint vizsgálunk azzal aZ eltéréssel, hogy a reakcióelegyet 10 ml t) szerinti 
szüredék, 2 csepp R-ammónia-oldat és 5 ml víz elegyévei hasonlítjuk össze„ 
A két oldat színe azonos legyen 

e) Szulfát,, 10 ml e) szerinti szüredéket az L 99, lap 9/a szerint azzal az eltéréssel 
vizsgálunk, hogy a reakcióelegyet 10 ml e) szerillti szüredék, 1 ml R-sósav és 
4 ml víz elegyével hasonlítjuk össze„ A reakcióelegy n~m változhat„ 

f) Klorid, 10 ml e) szerinti szüredéket az I 100. lap 10/a szerint azzal az eltéréssel 
vizsgálunk, hogy a re'akcióe1egyet 10 ml e) szei:inti szüredék 1 ml. R-salétromsav 
és 4 ml víz elegyével hasonlítjuk össze. A reakcióelegy nem változhat. 

g) Szénhidrogének. 1 ml nyers krezol 10 ml R-nátronlúgban maradék nélkül oldódjék, 
Az oldat legfeljebll' gyengén opalizálhat, 

h) Fenol, xilenol, A k) szerinti vizsgálatban nyert és kiszárított kristályos anyag 100° 
alatt nem olvadhat meg. 

Minöségi kvantitatív vizsgálat 

i) Izzítási maradék 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g nyers krezolt az L 104,, lap 4) 
szerint porcelántégelyben óvatosan elpárologtatunk, majd elhamvasztunk, 
Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet. 

j) Tartalmi meghatározás (összei krezol). 5,00 ml nyers krezolt Ú, n, kasszia-lombikban 
(L 164. lap; 25. ábra) 50 ml R-nátronlúgban oldunk. A lúgos elegyben 5 g 
R-nátriumkloridot oldunk, majd 10 ml legtöményebb R-sósavat öntünk hozzá„ 
A lombik tartalmát erősen rázzuk, majd annyi telített nátriumklorid-oldatot 
öntünk a folyadékhoz, hogy a képződött olajszerű réteg a lombik nyakának 
beosztásos részébe jusson„ A lombik tartalmát ismét összerázzuk, majd meg-· 
várjuk míg a kivált krezol a lombik nyakában összegyűlik. A krezol-cseppecskék 
egyesülését a lombik falának kopogtatásával és a lombik sodorgatásával siettetjük„ 
A felső, olajszerű réteg térfogata legalább 4,5 ml legyen,, 

k) Tartalmi meghatározás (metakrezol).. Széles szájú 1 literes Erlenmeyer-Iombikba 
cg pontossággal kb,, 10 g megfelelő fonáspontúnak talált nyers krezolt mérünk, 
azt 1.5 ml tömény R-kénsavval gondosan elkeverjük és fOrró vízfürdőn 1 óráig 
melegítjük, A szobahőmérsékletre lehűtött oldathoz fülke alatt - gyors moz
dulattal ·- egyszerre 90 ml legtöményebb R-salétromsavat öntünk és a lombik 
tartalmát lóbálással összekeverjük„ A rövidesen meginduló heves reakció néhány 
perc alatt befejeződik„ (Amennyiben a reakció két perc multán sem indult volna 
meg, a keveréket enyhén addig melegítjük, míg felszínén a buborékképződés 
me~indut) A heves reakció befejeztével a lombikot vízfürdőn J óráig melegítjük,' 
majd tartalmát olyan, kb„ 125 ml-es porceláncsés~ébe ön~jük, melybe előzetesen 
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40 ml vizet öntöttünk. A lombikot 40 ml vízzel kiöblítjük, A csészét befedve, 
olvadó jéggel hűtjük„ 6 óta múlva a kiválott világossá1ga kristályké1get (nitro~ 
metakrezolok) üvegbottal szétdörzsöljük, majd cg pontossággal mért előzetesen 
90°-9.5°-on kiszárított 5 cm átmérőjű papirosszűrőre vagy megfelelő üveg
szűrőr:e gy~jtjük és hideg (10°-15°) vízzel mossuk„ A mosáshoz 100 ml vizet 
használunk, mellyel előbb a lombikot és a csészét is átöblítettük. 
A kristályokat a szűiővel együtt előbb .50°-on egy óráig, majd 90°·-9.5°-on 
állandó súlyig (kb 2 óra) szárítjuk [ v. ö. h) pont] 
1 g nitrometakrezol-keverék 0,5748 g (lg ,75952) metakrezolt (C,H70 2) 

jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A.z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
g) (szénhidrogének) szerint vizsgáljuk és sűrűségét ellenőrizzük. 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk.. 
Nyers krezolt tartalmaz a «Liquor krewli .saponatus» .. 
Másnév. ccCresolum crudum)), ccAcidum carbolicum flavum 100%))„ 

198. 

Kresolum purum 
( Kresol pur.) 

Krezol 

ms = 108,13 

.Kőszénkátrányból nyert o-, m- és p-krezolból álló keverék„ Kristálytiszta, 
sűrűn folyó, színtelen vagy sárgás színű, erősen fénytörő folyadék„ Színe állás 
közben, levegő és fény hatására, sötétebb lesz. Szaga jellegzetes, átható. Maró 
hatású.. Íze nagy hígításban csípős.. Legalább 98 % összes krezolt, illetőleg 
50 % metakrezolt tartalmaz .. 

Oldékonyság. 50 sr vízben csaknem maradék nélkül oldódik.. R-szesszel, éterrel, 
kloroformmal, glicerinnel minc,len arányban elegyedik. Illó és zsíros olajok is 
oldják Alkálilúgokban fenolát-képződéssel oldódik. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 49) semleges„ 
Sűrűség, 1,030-1,044 .. 

Forráspont.. 50 ml készítményből 

185° alatt legfeljebb 1,5 ml 

desztillá\jon át. 
195°-205° között legalább 45 ml 

Azonossági vizsgálat 

a) Egy csepp krezol! 2 ml vízzel és 2 csepp R-vas(III)klorid'oldattal rázunk össze„ 
Az oldat kékesibolya-színű„ 

b) Egy csepp krezolt 2 ml vízzel, majd 1 ml R-brómos vízzel rázunk össze .. Sárgás
fehér csapadék keletkezik. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Sava.Hág 5 ml készítményt 100 ml vízzel 1 percig e~ősen rázunk A zavaros fOlya
dékot megnedvesített papirosszűrőn szűrjük„ Ezt a szüredéket használjuk a á), e} 
és f) alatti vizsgálatokhoz is, 
10 ml szüredék néhány csepp 1-brómtiinolkék-oldattól zöldre színeződjék 

d) Nehézfémek (ólom, va>, cink 1tb )„ 10 ml e) szerinti szüredéket az I 96 .. lap .z/~ 
szerint azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy a reakcióelegyet 10 ml e) szer1nt1 
szüredék, 2 csepp R-ammónia-oldat és .5 ml víz elegyével hasonlítjuk össze. 
A két oldat színe azonos legyen„ 

e) Szulfát„ 10 ml e) szerinti szüredéket az_ I.. 99. lap 9/a szerint azzal az eltéréssel 
vizsgálunk, hogy a reakcióelegyet 10 ml e) szerinti oldat, 1 ml R-sósav és 4 ml 
víz elegyével hasonlítjuk össze. _A,_ reakcióelegy nem változhat 

f) Klorid 10 ml e) szerinti szüredéket az I. 100 .. lap 10/a szerint azzal az eltéréssel 
vizsgálunk, hogy a reakcióelegyet 10 ml e} szerinti oldat, 1 ml R-salétromsav 
és 4 ml víz elegyével hasonlítjuk össze. A reakcióelegy nem váltózhat„ 

g) Kénv~gyületek. 20 ml készítményt 50 ml-es Erlenmeyer-lombikba~ vízfürdőn, a 
lombik szájára R-ólomacetát-·oldattal megnedvesített szűrőpapnost helyezve 
5 percig melegítünk„ A szűrőpaphos legfeljebb halványsárgára színeződhet. 

h) Fenol, xilenol. A k) szerinti vizsgálatban nyert és ~iszárított kristályos anyag 100° 
alatt nem olvadhat meg. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért 0,5 g készítményt az L 104. lap 4) szerint 
porcelántégelyben óvatosan elpárologtatunk, majd elhamvasztunk. Az enyhén 
kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet.. 

j) 'T'artalmi meghatározá5 (önzes krezol) . .5,00 ml készítményt a «Kresolum crudum» 
cikkely.}) pontja szerint vizsgálunk Az olajszerű réteg térfügata legalább 4,9 
ml legyen. 

k) Tartalmi meghatározá> (metakrezol). cg pontossággal mért kb 10 g készítményt 
a «Kresolum crudum» cikkely k) pon~ja szerint v~zsgálU.nk, 
1 g nitrometakrezol-keverék 0,5748 g (lg ,75952) metakrezolt (C7H 70 2) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény forr ás
pontja megfelelő legyen. 

Megjegyzés .. Injekció és oltó~nyag tartósítására csak teljes vizsgálattal ellen
őrzött készítmény használhato .. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Másnév «Tiicresolum» (Sz. VIIL). 
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199. 

Lactosum 
(Lactos.) 
T<':jcukor 
Laktóz 

0 

OH 
C12H 220ll>H20 ms = 360,31 

Fehér, kristályos por.. Szaga nincs .. Íze gyengén édes. Hevítéskor úgy visel-· 
kedik, mint a cukor .. 94,5-95,5 % vízmentes tejcukrot (C12H 22Ü 11) tartalmaz. 

Oldékonyság„ 6 SI viz, 3500 sr R-szesz oldja .. Kloroformban, éterben gyakor-· 
latilag oldhatatlan„ 

Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges„ 
SpecijikU< forgatóképe55~g .. +52°-tól +52,6°-ig. (80°-on állandó súlyig szárított -

készítményt vizsgálunk) 
• 

Azonossági vizsgálat 

a) 1 csepp R-ecetsavval megsavanyított 1 ml vízben 0,05 g R-réz(II)acetátot oldunk 
Ezt az elegyet 0,05 g tejcukornak 5 ml vízzel készült oldatához öntjük. 2 percig 
forralva az oldat nem változik (Különbség a glukóztóL) A folyadékot 2 ml 
R-nátronlúggal elegyítve újból 2 percig forraljuk. Téglavörös csapadék kelet
kezik. (Különbség a szacha1óztóL) 

b) 0,01 g t'jcuk01 4 ml R-nátronlúggal készült oldata melegítve megsárgul. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan és színező anyagok .. 10 g tejcuko1 10 ml forró vízben tisztán oldódjék 
Az oldat színe nerii lehet erősebb a Z 3 színmérték-oldatnál. A t~jcukor-oldat 
szagtalan legyen,. 5 ml oldatot vízzel 100 ml-re hígítunk Ezt az oldatot hasz-
náljuk az f), g), h), i) és j) alatti vizsgálatokhoz. • 

d) LúgoJság, savaHág, 0,5 g tejcukor 10 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült 
oldata 2 csepp I-fenolftalein-oldattól színtelen legyen, az oldatuk 0,30 ml 0,01 
n nátron lúgtól azonban meg kell pirosodnia. 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) .. 1 g készítményt az I. .96 lap 2/a szerint vizs
gáh:Ínk A változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb i!L Fe vagy Zn. 

f) Szulfát„ 10 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grnmmonként 100 'Y so„ 

g) Klorid. 10 ml c) szerinti oldatot az I. 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke' grammonként .50 'Y CL 

h) Répacukor 10 ml e) szerinti oldatban 0,2 g rezorcint oldunk, majd az oldatot 2 ml 
tömény R-sósavval elegyítve vízfürdőn 2 percig melegítjük. Az oldat színe 5 perc 
mulva sem lehet erősebb, mil)-t a P 1 színmérték-oldat. 
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• 
i) Dextrin~ keményítő, redukáló anyagok„ 10 ml e) szerinti oldathoz, másik kémlőcsőben 

10 ml vízhez 1-1 csepp R-sósavat és 0,05 ml 0,1 n jód-oldatot elegyítünk. 
A két oldat színe között különbség nem lehet 

j) F'ehétj'e . .5 ml e) szerinti oldat .5 csepp 5 %-as csersav-oldattól ~em zavarosodhat meg. 
k) Idegen szerves anyagok .. Tömény R:kénsawál kiöblített kémlőcsőben 0,05 g elő-· 

zetesen 10.5°-on kiszárított és elporított tejcukrot .5 ml tömény R-kénsavval 
rázogatunk .. Az oldat színe egy óra múltán sem lehet erősebb, mint a Z 8 szín
méiték-oldat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

l) Szőlőcukor, répacukor. mg pontossággal mért kb .. 2 g finoman eldörzsölt tejcukorpmt 
20 ml R-szesszel 1.5 percen át rázogatunk, majd a keVeréket 6 cm átmérőjű 
papirosszűrőn megszűrjük„ 10 rnl szüredéket az l. 105. lap .5/a szerint vizsgálunk„ 
A 10.5°-on állandó súlyig szárított- maradék legfeljebb a készítmény 0,3 %-a„ 

lehet. 
m) Szárítási veszteség .. o, 1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I. 104 .. lap 3) 

szerint 105°-on állandó súlyig száríturik, A súlyveszteség legfeljebb 5,.5 % lehe't„ 

n) Izzítási maradék.. 0, !mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az I. I 04. lap 4) szerint 
vizsgálunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet 

o) Tartalmi meghatározás. O, 1 mg pontossággal mért kb 0,80 g tejcukrot 100 ml-es mérő
lombikban vízzel 100 ml-re oldunk Az oldat 10 ml-es iészletét az I. 137 .. lap 24) 
szerint vizsgáljuk. 
A vizsgálat eredményét a hivatkozott fe;jezet utasítása szerint számítjuk ki, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

1 g azonosnak talált és makroszkóposan' megfelelőnek ítélt készítményt 
20 ml vízben oldunk. Az oldat színtelen és szagtalan legyen .. Az oldatot a h) 
(répacukor) és i) (dextrin, keményítő stb..) szerint vizsgáljuk. 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készít-
ményt használhatunk. 

Eltartás Jólzá1ó üvegdugós üvegben tartjuk. 
T e:jcukorral készül a «Muálago ~alep». 
Másnév. «Saccharnm lactis» (Ph.Hg . .IV..) „ 

Adagolás„ Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 
• 

200. 

5-15 g 
5-15 g 

Magnesium carbonicum hydroxydatum 
( Magn.. carb.) 

Bázisos magnéziumkar bonát 
Tájékoztató képlet: (MgC03)3,(MgOH).,3H 20 ms = 365,38 

Hófehér, könnyű por, vagy könnyen porrá omló hófehér, laza tömeg„ Szag
talan és íztelen. Magnézium-taitalma Mgü-ban kifejezve 39,0-44,0 %. 
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Oldékonyság. Frissen kiforralt vízben, R-szeszben gyakorlatilag oldbatatlari; 
Savakban pezsgés közben oldódik. 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0, 1 + 10) 
lúgos. 

Azonossági vizsgálat 

a) M~gnézium. 0,05 g sót 2 ml vízzel átitatva 2 ml R-sósavban oldunk Az oldathoz 
3 ml R··hmmónia-oldatot, majd 1 ml R-amroónil1mfűszfát-oldatot elegyítünk, 
Fehér, kocsonyás csapadék keletkezik, mely rázogatva csakhamar kristályossá 
válik. · 

b) Karbonát. 0,.5 g sóra 3 ml vizet öntünk és a keverékbe rázogatás közben 2 ml 
R-sósavat csepegtetünk. Heves pezsgés közben szagtalan gáz ft;jlődik. A f~jlődő 
gázt .5 ml R-meszes vizet tartalmazó kémlőcsőbe öntjük„ A meszes vizet tartal
mazó kémlőcsövet ujjunkkal befOgva összerázzuk,. A meszes víz m_egzavarosodik„ 

Minőségi kval~tativ vizsgálat 

e) Súf:ytérfogat, 15 g készítményt a IV. sz,. szitán papiroslapra szitálunk és azt a papiros
lapról olyan száraz, 250 ml-es mérőhengerbe öntjük, amelyen a 0-250 ml-ig 
terjedő beosztás 230-2.50 mm hosszú. A por egy perc mulva leolvasotttérfügata 
170-22 5 ml legyen 

d) Oldhatatlan és színező anyagok. 1 g só 14 ml R-sósavban maradék nélkül, csaknem 
tisztán és színtelenül oldódjék„ A széndioxid kiforralása után a lehűlt oldatot, 
vízzel 50 ml-re kiegészítjük, majd papirosszűrőn megszűrjük„ Ezt -a szüredéket 
használjuk a g), i), j), k) és l) alatti vizsgálatokhoz .. 

e) Lúgosság,. cg pontossággal mért kb .. 1 g sót 40 ml fi:issen kiforra~t vízzel fürrásig 
melegítünk„ A csapadékos folyadékot, kihűlése után, megnedvesített papirosszűrőn 
megszűrjük. 20 ml szüredék 2 csepp I-metilvörös-oldattól sárgára színeződjék, 
e szín azonban 0,8 ml O, 1 n sósavtól vörös-árnyalatúra változzék 

f) Ólom .. 0,25 g készítményt az L 96. lap 1/b szerint - ólom-mértékoldat nélkül -
vizsgálunk, azzal az eltéréssel, hogy semlegesítés után 3 ml R-nátronlúggal 
lúgosítunk„ A reakcióelegy nem változhat, 

g) Réz„ 10 ml d) szerinti szüredéket 1 csepp R-brómos vízzel 2 ml R~aminónium
klorid-, majd 6 ml R-amm{>nia-oldattal elegyítünk„ _A szükség esetén megszűrt 
oldat nem lehet kékes-árnyalatú„ 

h) Arzén„ 0, 5 g készítményre 2 ml vizet öntünk, majd óvatosan 5 ml legtöményebb 
R-sósavat csepegtetünk„ A továbbiakban az I„ 97. lap 3/a szerint - arzén-· 
mértékoldat nélkül - vizsgálunk„ A ~észítrllény arzént nem tartalmazhat.. 

i) Vas. 2,.5 ml d) szerinti szüredéket az I. 97 lap 4/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 200 y Fe 

j) Kalcium„ 2,5 ml d) szerinti szüredékben 0,25 g R-nátriumacetátot oldunk és az ol-· 
<latot az 1.. 98 lap 5/a szerint vizsgá~juk,. A változás megengedett mértéke gram-· 
monként 1 mg Ca, 

k) Báriunz, 10 ml d) szerinti szüredéket 2 csepp R-kénsavval összerázunk„ Az elegy 
5 percen belül nem változhat.. A készítmény báriumot nem tartalmazhat. 

1) Szulfát. 1 ml d) szerinti szüredéket az I. 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 2,5 mg 804 

m) Klorid .. 0,1 g készítményt az I. 100 .. lap 10/b szerint vizsgálunk A változás meg-· 
engedett mértéke grammonként 250 ·y Cl. 
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Minőségi kVantitativ vizsgálat 

n) Vízben oldódó anyagok„ cg pontossággal mért lcb. 0,5 g ké.szítn1ényt 20 ml frissen 
kifürralt vízzel egy percig· főzünk„ A csapadékos folyadékot 6 cm átmérőjű 
papirosszűrőn melegen szűrjük 10,0 ml kristálytiszta szüredéket az I.. 105. lap 
5/a szerint vizsgálunk„ A 105°-on állandó súlyig szár~~ott maradék legfe~jebb a 
készítmény 1 %-a lehet. 

o) Tartalmi rneghatározá5 . . O,I mg pontossággal mért kb„ 0,5 g készítményre 200 ml-es 
főzőlombikban 80 ml vizet és 20,00 ml n sósavat öntünk„ A keveréket teUes 
oldódásig melegítjü~, majd az oldatból a széndioxidot kiforraljuk„ A lehűtött 
folyadékot, 2 csepp I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, n nátronlúggal 
titráljuk 

1 ml n sósav 20,16 mg (lg ,30449) MgO-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és maktoszkóposan megfelélőnek ítélt készítményt a e) 
(súlytérfogat), d) (oldhatatlan és színező anyago)<) és f) (ólom) szerint vizs
gáljuk.. 

Eltartás. Jólzáró edényben tartjuk. 
Bázisos magnéziumkar bonátot tartalrnaz a «Pulvis sparsorius i'nfantum» és a 

«Pulvis dentijiicius alburn .. 
Másnév .. "Magnesium carbonicum basicum» (Sz. VIIL), c<Magnesium sub-· 

carbonicum)l, ''Magnesia alba))' (cMagnesium carbonicum hyd1oxydatun1 
Ievissimum>}. 

MgO 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos nápi adagja 

201. 

Magnesium oxydatum 
( Magn. oxyd.) 

Magnéziumoxid 

0,25- 4 g 
0,75-12 g 

ms = 40,32 

Hófehér, igen könnyű, finom laza por. Szaga nincs .. Íze lúgos. A kiizzított 
készítmény legalább 98 % Mgü-t tartalmaz 

Oldékonyság. V5zben, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan, Savakban só-· 
képződéssel oldódik. 

Kemhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült r ázadéka (0, 1 + 10) 
lúgos .. 

Azonossági vizsgálat 

a} .A1agnézium. 0,05 g készítményt 2 ml R-sósav és 2 ml víz elegyében oldunk Az
oldathoz 3 ml R-ammónia-:oldatot és 1 ml R-ammóniu1nfoszfát-oldatot elegyí-· 
tűnk„ Fehér, kocsonyás csapadék keletkezik, mely rázogatásra csakhamar kris
tályossá válik 
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b) Magnéziumoxid. 0,01 g készítményt 10 ml vízzel összerázunk„ A fehéren zavaros 
folyadék 1 cseppjét kémlőcsőben 5 ml vízzel és 2 csepp I-fenolfralein-oldattal 
összerázzuk„ Az elegy rózsaszínűvé válik, illetve a belem4.rtott piros lakmusz
pa pirns megkéküL 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Sz:,ínezó' és idegen anyagok„ A készítmény hófehér és szagtalal) legyen„ 
d) Súl)1térfogat. 20 g készítményt a IV„ sz. ~zitán papiioslapra szitálunk és azt arról 

olyan száraz 250 ml-es mérőhengerbe öntjük, melyen a 0-2.50 ml-ig terjedő 
beosztás 230-250 mm hosszú„ A por egy perc mu1va leolvasott térfogata 160-
210 ml legyen. 

e) Lúgorság. 0,5 g készítményt 20 ml frissén kifűrralt vízzel egy percig fűzünk, majd 
a csapadékos folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük .. 10 ml szüredék 1 csepp 
I-metilvörös-oldattól sárgára színeződjék, de 0,2 ml 0,1 n sósavtól színe narancs
vörösre változzék, 

f) Ólom. 0,25 g készítményt az I. 96 .. lap 1/b szerint·- ólom-mértékoldat nélkül-· 
Vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy a semlegesítés után 3 ml R-nátronlúggal 
lúgosítunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

g) Réz 1 g készítményt 100 ml-es főzőlombikban 20 ml vízzel összerázunk. 3 X 5 
mm-es lakmuszpapiros szeletkét vetünk a lombikba és tartalmához enyhe mele-· 
gítés közben annyi R-sósavat (kb. 25 ml) öntünk, míg a készítmény feloldódott 
A vízzel 100 ml-re kiegészített oldatot megnedvesített papirosszűrőn <izűrjük. 
Ezt a szüredéket használjuk az i), j), k) és m) alatti vizsgálatokhoz is .. 
10 ml szüredéket a «Magnesium carbonicum hydroxydatum» cikkely g) pontja 
szerint vizsg~lunk„ A szükség esetén megszűrt oldat nem lehet kékes árnyalatú. 

h) Arzén„ 0,5 g készítményt az I., 97„ lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül -
vizsgálunk. A készítmény arzént nem tartalmazhat„ 

i) Va5. 2 ml g) szerinti szüredéket az I„ 97. lap 4/a szerint viisgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 500 y Fe .. 

j) Kalcium„ 2,5 ml g) szerinti szüredékben 0,2 5 g R-nátriumacetá~ot oldunk és az 
oldatot az 1„ 98„ lap 5/a szerint vizsgáljuk„ A változás megengedett mértéke 
grammonként 2 mg Ca. 

k) Bárium. 20 ml g) szerinti szüredéket 2 csepp R-kénsavval összerázunk. Az oldat 
5 percen belül nem változhat. A.készítmény báriumot nem tart(llmazha~ 

1) Karbonát, szilikát .. O, 10 g készítményt 5 ml vízzel felforralunk.. A lehűtött csapadékos 
folyadékot 5 ml R-ecetsavval elegyítjük. A magnéziumoxid pezsgés nélkül, szín-· 
telenül és csaknem maradék nélkül oldódjék. 

m) Szulfát. 1 ml g) szerinti szüredéket az L 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként .5 mg 804 , 

n) Klorid. 0,04 g készítményt 5 ml víz és 5 ml R-salétrnmsav elegyében enyhe mele
gítéssel oldunk és az oldatot papirosszűrőn szűrjük„ A kristálytiszta szüredéket 
az 1„ 100. lap 10/a szerint - külön savanyítás nélkül·- vizsgáljuk A változás 
megengedett !11értéke grammonként 62.5 ·y Cl 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

o) Vízben oldódó an;•agok .. cg pontossággal mért kb.. 0,5 g készítményt 20 ml frissen 
kiforralt vízzel egy percig főzünk. A csapadékos fűlyadékot 6 cm átmérőjű 
papirosszűrőn szűrjük, 10 ml kristálytiszta szüredéket az I. 105„ lap .5/a szerint 
vizsgálunk .. A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb a készítmény 
2 o/0 -a lehet. · 
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p) 

q) 

1) 

Savban oldhatatlan anyagok. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,.5 g készítményt, az 
oldáshoz 15 ml R-ecetsavat használva, az. 1. 103„ lap 1) szerint vizsgálunk„ 
A maradékot forró"vízzel mossuk és 105°-on állandó súlyig szárí~juk A maradék 
legfe1jebb a készítmény 0, 1 %,·a lehet 

Jzzítá.5i veJz:,teség. 0,1 mg pontossággal kb„ 1 g magnéziumoxidot befedett tégelyben 
az 1„ 104-,. lap 4) szerint sötétvörös izzáson állandó súlyig hevítünk„ A súlyveszteség 
(víz, széndioxid) legfeljebb a készítmény 15 %-a lehet 

Tartalmi meghatározás (1nagnéziumo.xid) A q) szerint kiizzított készítmény 0,1 mg 
pontossággal mért kb„ 0,2 g-os részletét 100 rnl-·es főzőlorp.bikban 30 ml vízzel 
és 20, 00 ml n sósavval elegyítjük és a. lombik ta1talmát felforraljuk. Kihűlés 
után az oldatot, 2 csepp I-metilvörös'.·oldatot használva jelzőül, n nátronlúggal 
titráljuk 
1 ml n sósav 20,16 mg (lg ,30449) MgO't jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a d) 
(súlytérfogat) szerint ellenőrizzük. · 

A készítmény 0,5 g-ja 5 ml vízzel összerázva 15 ml R-ecetsavban csaknem 
pezsgés nélkül, színtelenül, csaknem maradék nélkül oldódjék és oldódás közben 
ne melegedjék. A papirnsszűrőn megszűrt ecetsavas oldat.10 ml-e 1 ml R-kén-· 
hidrngénes vízzel (3-4 csepp R-nátriumszulfid-oldattal) elegyítve csaknem 
színtelen maradjon akkor is, ha 0,5 g ammóniumkloridot oldunk' fel benne 
és R-ammónia-oldattal meglúgosítjuk 

Eltartds. Jólzáró edényben tartjuk. 
Má"inév, <<11agnesium oxydatun1 levissimum)i, <<Magnesia usta» Égetett 

magnézia„ 

Adagoldr.. Szokdsos egyszeri adagja 
Szokdsos napi adagja 

202. 

0,25- 4 g 
0,75-12 g 

Magnesium peroxydatum. 25% 
( Magn.. peroxyd) 

25%-os magnéziumperoxid 

Magnéziumper'oxid (Mg0 2 ; ms = 56,32) és magnéziúmoxid keveréke .. !; 
Hófehér, laza amorf por. Szagtalan és csaknem íztelen. 24,0-27,0% Mg02-t 

tartalmaz .. 
Oldékon)'ság .. Vízben, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. Savak hidrogén-

peroxid képződése közben oldják -

Kemhatá.s Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
lúgos .. 

Azonossági vizsgálat 

a) M~g~ézíum. 0,05 g készítményt 2 ml R-sósav és 2 ml víz elegyében enyhe me]e .. 
g1tessel oldunk., Az oldathoz 3 ml R-ammónia-oldatot és 1 ml R-ammóniuma 
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füszfát-oldatot elegyítünk, Fehér, kocsonyás csapadék keletkezik, mely ~ázo-· 
gatásra csakhamar kristályos lesz 

b) Pero.xid„ 0,01 g készítményt I ml R-kénsavban oldunk. Az oldatot 2 ml R-éterrel 
és 1-2 csepp I-káliurnkromát-oldattal erősert összerázzuk„ Az elkülönülő éteres 
réteg sötétkék-színű. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Színezá' és idegen anyagok A készítmény hófehér és szagtalan legyen„ 
d) Savban oldhatatlan és színező anyagok. 1 g készítmény 30 ml R-ecétsavban csaknem 

maradék llélkül és színtelenül oldódjék„ Az oldat csak kissé lehet zavaros„ 
A magnéziumacetát-oldatot vízfürdőn méz·-sűrűre bepárologtatjuk, a maradékot 
.5 ml R-salétromsav és 10 ml víz elegyében enyhe melegítéssel oldjuk„ A lehűtött 
oldatot vízzel 20 ml-re kiegészítjük és szükség esetén kis papirosszűrőn szűrjük„ 
A kristálytiszta szüredéket hígítás nélkül használjuk az fj és gj alatti vizsgá
latokhoz, 2 ml-ét pedig 18 ml vízzel hígítva az ij, j), lj és m) alatti vizsgálatokhoz. 

e) Lúgo.Hág„ 0,.50 g készítményt 20 ml előzetesen kiforralt vízben I percig forralunk 
és a zavaros fOlyadékot kihűlése után 6 cm átmérőjű megnedvesített papiros·· 
szűrőn szűrjük„ 

10 ml szüredék 0,3 ml 0,1 n sósavval és 2 csepp I-fenolflalein-oldattal elegyítve 
színte1en maradjon„ 

f) Ölom .. .5 ml d) szerinti, nem hígított oldatot az L 96 .. lap 1/a szerint - ólom
mérték-oldat nélkül ·- vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy ·semlegesítés után 
3 ml R-nátronlúggal lúgosítunk. A reakcióelegy nem változhat„ 

g) Réz„ 4 ml d) szerinti, nem hígított ol~atot a «Magnesium carbonicum hydroxy
datum» cikkely gj pontja szerint (II. 322. lap) vizsgálunk A szükség esetén meg
szűrt oldat nem lehet kékes árnyalatú, 

h) Arzén,. 1 g készítményt 10 ml tömény R-sós:ivban oldunk és az oldatot vízfürdőn 
szárazra pá1:ologtatjuk. A maradékot az I 97 lap 3/a szerint - arzén„·mérték
oldat nélkül - vizsgáUuk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat., 

i) Vas. 4 ml dj szerinti hígított oldatot az I. 9 7. lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 500 'Y Fe .. 

j) Kalcium. 5 ml dj szerinti hígított oldatban 0,25 g R-nátriumacetátot oldunk s a 
továbbiakban az L 98 .. lap 5) szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 2 µig Ca. 

k) Bárium .. 0,2 g készítményt 8 ml R-ecetsavban fonalással oldunk. A kihűlt oldatot 
megszűrjük és a szüredéket 2 csepp R-kénsavval összerázzuk .. Az oldat .5 percen 
belül nem változhat.. A készítmény báriumot nem tartalm.;;izhat. 

1) Szulfát. 2 ml d) szerinti hígított oldatot az L 99. lap 9/a szerint"vizsgálunk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 5 mg S04 

m) Klorid. 8 ml d) szerinti hígított oldatot az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk 
A változás megengedett mértéke grammonként 625 y CL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Vízben oldódó anyagok .. cg pontossággal mért kb .. 0,5 g készítményt 20 ml frissen 
kifonalt vízzel egy percig főzünk A csapadékos folyadékot megszűrjük .. 10,00 ml 
kristálytiszta szüredéket az I. 105. lap 5/a szerint vizsgálunk A 105°-on állandó 
súlyig szárított maradék legfeljebb a készítmény 2 %-a lehet. · 

326 

t 
.J 
! 

1 
1 

1 

1 

1 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

o) Tartalmi meghatározás (magnéziumperoxíd). 0,1 mg pontossággal mért kb .. 1 g készít-· 
ményt mérőlombikban 30 ml vízzel összerázunk„ A vízben eloszlatott készítményt 
elegendő R-kénsavban oldjuk s az oldatot ugyancsak R-kénsavval 100 ml-re 
kiegészítjük Az oldat 10,00 ml-ét 0,1 n káliumpermanganát-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 2,816 mg (lg ,44963) Mg02-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény Mg0 2 
tartalmát ellenőrizzük„ 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegb~n, fénytől védve tartjuk. . 

Másnév„ «Magnesium hyperoxydatum medicinale» 25 % (Ph. Hg„ IV.) .. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
S;:;okáso s' napi adagja 

203. 

0,25-1 g 
0;75-3 g 

Magnesiutn sulfudcutn crystallisatutn 
( Magn.. sulf) 

l\1agnéziumszulfií.t 

/ 

MgS0„7H 20 ms = 246,50 

Színtelen, hasáb- vagy tűalakú kristálykák vagy fehér, kristályos por.. Szag
talan. fze keserű-sós .. Szátaz levegőn mállik. Az enyhén kiizzított készítmény 
legalább 99,5 % vízmentes magnéziumszulfátot (MgSO 4) tartalmaz .. 

Oldékonyság.. 1 sr víz, 0,3 sr forró víz oldja .. R-szeszben gyakorlatilag old
hatatlan .. 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges• 

Azonossági vizsgálat 

a) Magnéziurn. 0,05 g sót 1 ml vízben oldunk és az oldathoz 1 ml R-ammónia-oldatot 
elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik, mely R-ammóniumklorid-oldat feles
legében oldódik. 

b) Szulfát. Az aj szerinti oldatot 2 ml R-sósavval megsavanyí\juk és 1 ml R-bárium
klorid-oldattal e!egyí\jük. Fehér csapadék keletkezik. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

c) Oldhatatlan és színező anyagok 1,5 g só 30 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben 
maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ Ezt az oldatot használjuk a 
d), i) és l) alatti vizsgálatokhoz .. 

d) Savas.ság, lúgo.sság. 10 ml e) szerinti oldat 1 csepp I-metilvörös-oldattól és 0,3 ml 
0,01 n nátronlúgtól sárgaszínű legyen, de színe 0,6 ml 0,01 n sósavtól pirosra 
változzék. 
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e) Ólom„ 1 g készítményt és 1 g ammóniumkloridot 5 ml vízben oldunk s az oldatot 
az I. 96. lap l /a szerint vizsgáljuk„ A változás megengedett mértéke gram
monként 10 y Pb, 

f) Nehézfémek {ólom, vas, ánk stb.), 1 g sót az L 96, lap 2/a szerint vizsgálunk azzal 
az eltéréssel, hogy 1 g R-ammóniumkloridot alkalmazunk. A változás meg
engedett mértéke grammonként 1 O y Pb ilL Fe vagy Zn,, 

g) Arzén., 1 g sót az L 97,, lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk, 
A só arzént nem tartalmazhat 

h) Alumínium Az a) szerinti vizsgálatban .. a csapadék az R-ammóniumklorid-oldatban 
tisztán oldódjék. 

i) Kalcium. 10 ml e) szerinti oldatot az I. 98 lap 5/a szerint - kalcium-rriértékoldat 
nélkül -· vizsgálunk,. A reakcióelegy nem változhat.. 

j) }/átrium„ A só porrádörzsölt és ví~zel megnedvesített kis próbája kiizzított platina
dróton ne~ világító lángba tartva, a lángot csak múlékonyan festheti sárgára 

k) Ammónium„ O,l g sót az 1„ 99. lap 7/b szerint vizsgálunk. A lakmuszpapiros nem 
kékülhet meg, , 

1) Klorid,. 5 ml e) szerinti oldatot az L 100 .. lap 1 O/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100" ·y CL 

Minőségi kv9.ntitativ vizsgálat 

m) Izzítási veszte1ég O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítm~nyt az I. 104 .. lap 4) 
szerint vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy az izzítótégelybe mért készítményt 
előbb vízfürdőn 1 óráig mállasztjuk s azután enyhén kiizzí~juk„ Az izzítási vesz
teség 45-52 % lehet, 

n) Tartallni meghatározás (magnéziumszulfát)„ Az m) szerint kiizzított kés~ítmény 0,1 
mg pontüssággal mért kb„ 0,10 g-os részletét 20 ml vízben oldjuk és az oldatot 
azL 116.lap 13)szerintvizsgáljuk. 
1 mg MgNH,P04,6H20 0,4905 mg (lg ,69065) MgS04-t jelez, illetőleg 
1 mg Mg 2P,0 7 1,082 mg (lg ,03408) MgS0 4-t jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az j) 
(nehéz fémek) szerint vizsgáljuk. Vizes oldata tiszta, színtelen és semleges 
legyen,. 

Megjegyzés, Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható .. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Inkompatibilis arzenáttal, foszfáttal és kar bonáttal, 
Másnév, «Magnesium sulfuricum» (Sz VIII ), Keserűsó. 
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Adagolás, Szokásos egyszeri adagja per os 5-25 g 
i., musc .. 2--;- 4 g 

Szokásos napi adagja per os 5-25 g 
L musc, 6-12 g 

204. 

Magnesium sulfuricum siccatum 
( Magn suif sicc.) 

Szárított magnéziumszulfát 

MgS04 ms~I20,39 

Finom, fehér, nedvszívó por.. Szagtalan, Íze keserű, sós,. Az enyhén kiizzított 
készítmény legalább 99,5 % vízmentes magnéziumszulfátot (MgSO 4) tartalmaz, 

Oldékonyság,. 2 sr vízben oldódik R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan, 
Kémhatás, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (! + 19) semleges, 

Kes:dtés,. A kristályos magnéziumszulfátot vízfürdőn porceláncsészében kever-
getés közben addig melegítjük, míg súlya eredeti súlyának 2/ 3-ára csökkent. 
Kihűlés után porrá (V) dörzsöljük. 

/ 

Azonossági vizsgálat 

A készítményt a «Magnesium sulfuricum crystallisatum» cikkely a) és b) pontja 
szerint azonosí~juk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c)-1) A készítményt a «Magnesium sulfuricum crystallisatum» cikkely e )-1) pontjai 
szer~nt vizsgáljuk azzal az eltéréssel, hogy a vizsgálatokhoz a sóból az ott meg
adott súlymennyiségeknek 0, '7 részét mérjük le. A változások megengedett 
mértéke másfélszerese a «11agnesium sulfUricum crystallisatum» cikkelyben 
megadott ér tékeknek„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

m) Izzítási veszte1ég. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,3 g sót az I. 104. lap 4) szetint 
.enyhén kiizzítunk,. A súly'{~szteség 32-36 % lehet.. 

n) T'artalmi meghatározás (magnézium5zulját) Az m) szerint kiizzított készítmény 
0,1 mg pontossággal mé1t kb„ 0,10 g-os részletét 20 ml vízben oldjuk és az oldatot 
az L 116. lap 13) szerint vizsgáljuk 
1 mg MgNH4P04,6H,0 0,4905 g (lg ,69061) MgS04-t jelez, illetőleg 
1 mg Mg 2P20 7 1,082 mg (lg ,03408) MgS04-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
f) (nehéz fémek) szerint vizsgáljuk, 1 g só 2, 5 ml vízben maradék nélkül oldóc\jék. 
A kezdetben esetleg zavaros oldat néhány perc mulva tisztuljon fel és színtelen 
legyen, · 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk, 
Inkompatibilis arzenáttal, foszfáttal és karbonáttaL 

Adagolás .. Szokásos egyszeri adagja 2-10 g 
Szokásos napi adagja 2-10 g 

Ha az orvos a «Magnesium sulfuricum»-ot porkeueiékben rendeli, úgy ezt a készítményt 
adjuk ki,, · 

' 
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205. 

Manganum chloratum 
( Mangan. chlor.) 

Mangán(II)klorid 
MnC1

2
,4H 20 ms = 197,9\ 

Rózsaszínű, levegőn elfolyósodó kristályok.. Szaga nincs. Íze keserű, fémes, 
utóbb sós .. Legalább 95 % MnC1 2,4H20-t tartalmaz. 

Oldékonyság.. 2 sr vízben oldódik R-szesz is oldja. 

Kémhatás .. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges .. 

Azonossági viz'Sgálat 

a) Mangán. 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk és az oldatot 1 ml R-nátronlúggal elegyítjük. 
Sárgásfehér csapadék válik le, mely rázogatás közben megbarnúL 

b) Klorid .. 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk. Az oldatot 1 ml R-salétrornsavval, majd 
1 ml R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük Fehér csapadék válik le„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan anyagok. 2,5 g só 50 ml vízben maradék nélkül és tisztán oldódjék 
Ezt az oldatot használjuk a d), e),/) és h) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) 10-10 ml e) szerinti oldatot egyforma,színtelen 
kémlőcsövekben 1-1 ml R-ecetsavval megsavanyítunk. Az egyik kémlőcső 
tartalmát 1 ml R-kénhidrogénes vízzel (3-4 csepp R-nátriumszulfid-oldattal) 
összerázzuk. A két oldat színe azonos legyen, 

e) Vas. 2 ml e) szerinti oldatot az L 97 .. lap 4/a szerint- vas-mértékoldat nélkül-
vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat„ ' 

f) Cink .. 5 ml e) szerinti oldatot 2 ml R-sósavval megsavanyítunk és 1 csepp frissen 
készített .5 %-os kálium-vas(II)cianid-oldattal összerázunk„ Az oldat nem zavara~, 
sodhat meg,. "- · 

g) Ammónium, 0,2 g készítményt az I. 99.. lap 7/b szerint vizsgálunk. A lakmusz., 
papiros nem kékülhet meg. 

h) Szulfát. 10 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk.. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y SO 4. 

Minőségi kvantitativ __ vizsgálat -

i) Magnézium (s alkálifém-sók mg pontossággal mért kb 1 g sót és 1 g R-ammónium
kloridot 30 ml vízben oldunk. Az oldathoz 5 ml R-ammónia-oldatot, majd 
óvatosan cseppenként 1 ml tömény R-hidrogénperoxid-oldatot elegyítünk. 
Az oldatot forrásig melegítjük s a csapadék leülepedése után a folyadékot meg
szűrjük és a csapadékot kevés vízzel mossuk„ A mosóvízzel e'gyesített szüredéket 
az L 104 .. lap 4) szerint vizsgáljuk.. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb a 
készítmény 0,4 %-a lehet„ 

j) Tartalmi meghatározás .. mg pontossággal mért kb„ 1 g készítményt mérőlombikban 
100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es részletét a «Calcium chloratum crys·· 
tallisatum>> cikkely n) pontja szerint (IL 153 .. lap) vizsgáljuk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 9,896 mg (lg ,99544) MnC12,4H20-tje!ez„ 
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Tá,jékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény O, 5 g-ja 
10 ml vízben maradék nélkül :és tisztán oldódjék.. 

Eltartás„ ·Igen jól záró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk.. 
Mangán(II)klmidot tartalmaz a «Sirupus kvpop!zosphorosus compositus». 
Má;név .. Manganoklorid. 

206. 

+ Menachinonum natrium bisulfurosuin 
( Menachin, natr. bisufj.) 

Menachinon-nátriurnbiszulfit 
2-M etil-1, 4-naftochinon-nátriumbiszulfit 

CuH80 2,NaHS0,,3H 20 ms = 330,29 

Fehér, nedvszívó, kristályos por. Szagtalan, Legalább 49% menachinont 
(C11H802),illetőleg94%menachinon-nátriumbiszulfitet(C11H802 NaHS03,3H,O) 
tartalmaz, 

Oldékonyság. 2 sr vízben oldható.. R-szeszben kevéssé oldódik. Éterben 'es 
benzinben gyakorlatilag oldhat<itlan„ 

Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) savanyú. 

Azo~ossági vizsgálat -~ 

a) Metilnaftochinon. 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldathoz cseppenként 
O, 1 n nátronlúgot elegyítünk. Világossárga csapadék válik ki (menachinon) „ 
A vízzel kimosott és tömény kénsav felett kiszárított cSapadék olvadáspontja 
104°-107°, 

b) 0,01 g készítményt 2 ml tömény R-foszforsavban oldunk Az oldat melegítéskor 
lassan erősödő borvörös-színű lesz. E szín 10 ml víz hozzáadására ibolyára vál
tozik, majd sötét színű csapadék válik ki., 

e) .N'átrium .. A készítmény vízzel megnedvesített kis próbáját, kiizzított platinadróton 
nem világító lángba tartva, elhamvasz~juk,. A maradék a lángot tartósan élénk 
sárgára festi 

d) Szuijit„ 0,02 g készítményt 1 ml lúggal elegyítünk. A reakcióelegy 2 ml R-kénsavval 
~elegítve kéndioxid-szagú. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

Oldhatatlan tÚ színező anyagok. 0,10 g készítmény 5 ml vízbén maradék nélkül, 
tisztán oldódjék. Az oldat színe nem lehet erősebb a B 1 színmérték-oldatná_L Ezt 
az oldatot használjuk a g) alatti vizsgálatban. 

f) Króm. 0,01 g készítményt 0,30 g szilárd R-káliumhidroxiddalkis, ezüst-vagy nikkel
tégelyben megömlesztünk. Az ömledeket 5 ml \1zben oldjuk és R;rtátronlúggal, 
majd vízzel kimosott (mercerált) kis vattapamaton megszűrjük„ Az oldatot 
5 ml R-kénsavval megsav~nyítjuk, lehűtjük, majd 3 ml R-éterrel és 1 csepp 
híg R-hidrogénperoxid-oldattal összerázzuk. Az elkülönült éter nem lehet kék-· 

g) 

h) 

i) 

színű vagy kékes árnyalatú. 
2-metil-1,4-naftohidrochinon-3-szulfonát. Az e) szerinti oldat 2 csepp I-ferroin-oldattól 

nem zavarosodhat meg. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

Szárítási· ve.sztesig. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készí~ményt vákuum·~ 
exszikkátorban füszforpentoxid felett 100°-on 5 órán át szárítunk„ A súlyveszteség 
11-16% lehet 

Tartalmi meghatározás. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0, l 0 g készítményt .50 ml-es 
rázótölcsérben 3-.5 ml vízben oldunk és az oldatot 10-15 ml kloroformmal 
és 0,30 g magnéziumoxiddal több ízben hevesen összerázzuk .. A szabaddá vált 
menachinónt tartalmazó kloroformos r:éteget 100 ml-es mérőlombikba bocsát
juk, majd a vizes maradékot -6 ízben 1.5-15 ml klorofürmmal ismételten ki
rázzuk. Így eljárva az utolsó kirázásnál mind a vizes, mind a kloroformos réteg 
színtelen. A mérőlombikba gyűjtött kloroform részleteket kloroformmal 100 ml-re 
feltöltjük. 
A kloroformos-oldat 10,00 inl-es részletét .50 ml-es Erlenmeyer-lombikban 
vízfürdőn óvatosan bepárologtatjuk„ A visszamaradt menachinont szilárd 
káliumhidroxidról frissen ledesztillált 1,00 ml legtöményebb szeszben oldjuk, 
majd az oldatot 0,5 ml legtöményebb sósavval készült 10 %-os ón(II)klorid
oldattal elegyítjük s a fűlyadékot áddig rázogatjuk, míg elszíntelenedik„ Ha a 
reakcióelegy nem színtelenedne el, úgy azt 0, l~0,2 ml ón(II)klorid-oldattal 
elegyítve ismét rázogatjuk. Ezután tekintet nélkül á.rra, hogy az oldat színtelen-e 
vagy sem, 20,00 ml klorof01mot öntünk hŰzzá s a lombikot ép parafadugóval 
elzárva, tartalmát hevesen összerázzuk. A rétegek_ szétválása után 2 g elporított 
káliumhidrogénkarbonátot, majd a gázfejlőril.és megszűnése után 6 g finoman 
porított vízmentes nátriumszulfátot szórunk a lombikba és azt jól elzárVa ismét 
hevesen összerázzuk .. A lombik tartalmát kis vattapamaton gyorsan leszűrjük 
és a szüredék 10,00 ml-es részletét azónnal 30 ml szilárd káliumhidroxidról 
frissen ledesztillált legtöményebb szesz és 5 ml R-kénsav előre elkészített elegyéhez 
öntjük, majd várakozás nélkül, 1 csepp I-p-etoxikrizoidin-oldatot alkalmazva 
jelzőül, 0,005 n cérium(IV)szulföt-oldattal sárga színig titráljuk. Az indikátor 
okozta hibát üres kísérletben ( 10 ml kloroform, 30 ml szeSz, .5 ml R-kénsav 
és 1 csepp p-etoxikrizoidin elegyében) állapítjuk meg s ezt az elfogyott ml-ek" 
számából levonjuk„ 
1 ml 0,005 n cérium(IV)szulfát-oldat 0,4304 mg (lg ,63391) menachinont 
(C11H 80 2), illetőleg 0,8257 mg (lg ,91684) menachinon-nátriumbiszulfitet 
(CnH80 2 . .NaHS03,3H20) jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
e) (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk. 
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.ZO,,fegjeg_)'zé;,. Injekció készítésére csak te~jes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható. 

Eltartá1. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tar\juk. 

Mámév. K-vitamin, 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

S;:,okáw.1 egyszeri adagja 

S;:,okáw.1 napi adagja 

207. 

Mentholum 
( Menthol) 

per os 
i. musc„ 
per os 
i„ musc, 

per os 
i,, musc. 
per os 
1 musc 

Mentol 3-0xi-mentán 

0,05 g 
0,05 g 
0, 15 g 
0,05 0 

b 

0,01-0,03 g 
0,01-0,02 g 
0,03-0,09 g 
0,01-0,04 g 

ms = 156,26 

A Mentha arven1i1 L, var, pipera1cen1 Malinvaud - Labiatae - és más Mentha
fajok illóolajából nyert vagy mesterségesen előállított termék 

A természetes mentol (!-mentol) balra-forgató, a mesterséges mentol racem 
(dl-mentol) vagy balra-forgató„ 

Hegyes, tűalakú vagy prizmás, törékeny, színtelen kristályok, esetleg. meg
ömlesztett fehér, kristályos tömeg, illetőleg fehér kristályos p.or Szaga Jelleg
zetes, átható, kellemes. íze sajátos kesernyés, égető, majd hűsítő„ Bőrre dörzsölve 
hideg érzést kelt. Már szobahőmérsékleten is elpárolog. 

Oldékony1ág.. Vízben, glicerinben alig oldódik„ R-szesz, éter, kloroform, benzin, 
jégecet, zsíros és illó olajok, folyékony parafin, · megolvasztott zsiradékok és 
vazelin bőségesen oldják 

Kemhatá;,. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0, 1 + 20) 
semleges, 

Olvadá1pont /-mentol: 41°-44° 
dl-mentol: 32°--34° (a dl-mentol olvadáspontja nem éles!) 
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Speeiftku <forgatóképe 5 5 ég [-mentol: = ·-47°-tól -51°-ig., 
di-mentol: = - 2°-tól +2°-ig. 

1,00 g mentolt mérőlombikban R-szesszel 25 ml-re oldunk 
200 mm-es csőben vizsgáljnk,, 

Ezt az oldatot használjuk az f} alatti vizsgálathoz is. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

és az oldatot 

a) Oldhatatlan é> JZÍnezb anyagok. 1 g mentol 10 ml R-szeszben maradék nélkül és 
tisztán oldódjék„ Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a P 1 színmérték~oldat, 

b) SavaHdg„. 2,5 g elporított mentolt .50 ml fiissen kiforralt és lehűtött vízzel 1 percig· 
rázunk és a zavaros folyadékot megnedvesített kis papirosszűrőn szűrjük„ Ezt a 
szüredéket használjuk a e), d) és e) alatti vizsgálatokhoz is. 
10 ml szüredék 5 csepp I-brómtimolkék-oldattól sárgára vagy zöldre siíneződjék„ 
e .színnek azonban 0,10 ml 0,01 n nátronlúgtól kékre kell változnia. 

e) Nehézfémek {ólom, vai, cink <tb). 10 ml b) szerinti,szüredéket az L 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 20 ·y Pb 
ilL Fe vagy Zn, 

d) Szulfát 10 ml b) szerinti szüredéket az L 99,. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y S04 

e) Klorid 5 ml b) szerinti szüredéket az I 100 lap l O/a szerint vizsgálunk. A változás. 
megengedett mértéke grammonként IOO- y Cl 

f) Fenolok„ A forgatóképesség meghatározásához készített oldat I-O ml-e 3 csepp 
R-vas(III)klorid-oldattól nem színeződhet sem kékesre, sem ibolyaszinűre .. 

g) Timol. O,I g mentolt 1 ml tömény R-ecetsavban oldunk. Az oldat 3 csepp tömény 
R-kénsavval és 1 csepp tömény R-salétromsavval elegyítve .5 perc múlva is. 
legfeUebb sárgásra színeződhet, de nem lehet zöldes- vagy zöldszí.nű. 

h) Illó és zríros olajok. A készítmény nem lehet tapadós és annak 0,1 g~ja fehér író
papiros közt szétnyomkodva a papíron zsírfoltot nem hagyhat. 

i) !Cönnyen oxidálható anyagok 0,5 g mentolra kémlőcsőben 0,3 ml 0, 1 n káliumperman
ganát-oldat és 9, 7 ml víz keverékét ön~jük. A 45°-50°-os vízfürdőbe állí
tott kémlőcsövet félpercenként összerázzuk. Az oldat 5 perc múlva is rózsa
színű maradjon„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Nem illó anyagok (szÍírítási maradék), O,I mg pontossággal mért kb.. 0,5 g mentolt 
az I„ 104„ lap 2) szerint vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy a mentolt előbb 
vízfürdőn melegítve elpárologta~juk, majd a maradékot 1 órán át 100°-on szá
rítjuk. A maradék legfeljebb a készítmény 0, 1 %-a lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a) 
(oldhatatlan és színező anyagok) és h) (illó és zsíros olajok) szerin~vizsgáljuk.„ 
0, 10 g készítmény vízfürdőn illanjon el teljesen., 

Eltartd5. Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk 
Az l-, illetőleg dl-mentolt külön edényben tartjnk„ 
Mentolt tartalmaz a «Spzritu< dentifricius». 

Adagold<.. Szokdrn< e,~)'<zeri adag;a 0,02-0,05 g 
Szokdrn< napi adagja 0,06--0, 15 g 

Megjegy;:é<, A készítmény fenacetinnel, fenollal, fenilszaliciláttal, kámforral, 
klorálhidráttal, naftollal, rezorcinnal, vagy timollal készült keveréke elfolyósodik. 

~ 
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208. 

+ Mercamphat:nidum 
( M ercamphamid.) 
Merkamfamid 

2 ,2 ,3-Trimetil-ciklopentán-1,3-dikarbonsav- [/l-metoxi-y -oxi-higany(II) ]
propilamid-( l) 

HOOCQCH3 
H3C . ' , CH3 , 

1 ij-NH CH2 yH CH2 HgOH 
0 DCH3 

ms = 487,96 

Fehér vagy sárgásfehér por. Szagtalan .. Íze kesernyés, Fény hatására elválto
zik 37-41 % Hg-t, 2,6-2,9% N-t, illetőleg legalább 90% merkamfamidot 
(C14H 250 5NHg) tartalmaz, 

Oldékonysdg, Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ Alkálilúgokbán és amm6nium
klorid-oldatban oldódik 

Kémhatd<. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
gyengén savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szervesen kötött higany„ 0, 1 g készítményt néhány csepp R-nátronlúggal megned
vesítve 1 ml vízben oldunk, majd az oldatot 6 ml' 20°-os sósavval 3 percig for
raljuk. A lehűtött folyadékból 2 ml R-kénhidrogénes víztől (3-4 csepp R-nát
riumszulfid-oldattól) fekete csapadék (HgS) válik le,, 

b) Metoxi-csoport .. 0,50 g készítményt elegendő R-nátrnnlúggal kis lqmbikban 5 mf 
vízben olqunk, majd az oldatot 10 ml R-sósavval elegyítjük és a folyadékból 
5 ml-t !edesztillálunk. A desztilláló lombikban visszamaradt oldatot a e) alatti 
vizsgálathoz használjuk A !edesztillált folyadékot 3 ml R-kénsavval és 1 ml 
R-káliumpermanganát-oldattal elegyí~jük, majd 5 percniulva 1 ml R-ammóniumK· 
oxalát-oldattal melegítve elszíntelenítjük. A lehűtött oldat 5 ml R-kénessavas·· 
fukszín-oldatiól lassan ibolyavörös- színű lesz. E szín 2 órán belül nem tűnik el.. 

e) K'ámfo'5avallilamid, A desztilláló-lombikban visszamaradt b} szerinti oldatból 
másnapra kiváló kristályokat kis papirosszűrőre_ gyűj~jük és hideg vízzel mossuk. 
A tömény kénsav felett kiszárított kristályok olvadáspontja 164°--174°„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Lúgban oldhatatlan és színező anyagok. 2 g készítményt elegendő R-·nátronlúggal 
és vízzel 40 ml-re oldunk. A 10°-12°-ralehütöttoldatlegfeljebb gyengén opa· 
lizálhat„ A szükség esetén megszűrt oldat nem lehet erősebb színű, mint a Z 2 
színmérték-óldat.. Ezt az oldatot használjuk azf), g), h) és i) alatti vizsgálatokhoz,, 

e) Savas.ság, lúgoHág 0,5 g készítményt 10 ml frisSen kiforralt és lehűtött vízzel 1 percig 
rázogatunk. A papirosszűrőn megszűrt folyadék 3 csepp I-brómtimolkék-oldattól 
sárgára színeződjék, de 0,25 ml 0,1 n nátronlúgtól színét kékre változtassa, 
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f) Ionos higany és nehézfémek {ólom, vas, cink stb„) .. 10 ml d) szerinti oldatot az I. 96. lap 
2/a szerint vizsgálunk„ Az összehasonlító oldat 10 ml d) szerinti oldat 15 ml víz 
és 2 csepp R-ammónia-oldat elegye. A reakcióelegy nem változhat. 

g) Szulfát .. 10 ml d) szerinti oldatot 1 ml R-sósavval elegyítünk és a zavaros folya
dékot megnedvesített kis papirosszűrőn szűrjük„ A szüredéket az I. 99. lap 9/a 
szerint, külön savanyítás nélkül vizsgáljuk„ A változás megengedett mértéke 
grammonként 100 y S04 . 

h) Klorid„ 1 ml d) szerinti oldatot 1 ml R-salétromsavval elegyítünk és a zavaros 
folyadékot szükség esetén megnedvesített kis papirosszűrőn szűrjük. A_ szüre
déket az l. 100. lap 10/a szerint külön savanyítás nélkül vizsgáljuk., A változás. 
megengedett mértéke grammonként .500 y Cl 

i) Redukáló anyagok (kámforsavallilamid). 10 ml d) szerinti oldatot 1 ml R-kénsavval 
elegyítünk és a csapadékos folyadékot gyakori rázogatás közben 5 percig állni 
hagyj"uk, majd papiroson megszűrjük, 5 ml szüredék 0,2 ml O, 1 n káliumperman·· 
ganát-oldatot nem színteleníthet el azonnal. 

j) Idegen szerves anyagok„ 0,20 g.k) szerint kiszárított készítményt, előzetesen tömény 
kénsavval kiöblített kémlőcsőben, 5 ml R-kénsavban oldunk Az oldat nem lehet 
erősebb színű, mint a B 6 színmérték-oldat, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Szárítási veszteség. O,I mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104 .. lap 3) 
szerint tömény kénsav felett 24 órán_ át szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 
10 % lehet. 

1) Tartalmi meghatározás {higany). 0,1 mg pontossággal mért (L 57 lap) kb 0,25 g 
készítményt az l 107. lap 8) szerint vizsgálunk. 

1 ml O,I n káliumrodanid-oldat 10,03 mg (lg ,00132) Hg-t illetőleg 24,40 mg 
(lg ,38735) merkamfamidot (C14H 250 5NHg) jelez .. 

m) Tartalmi meghatározás (nitrogén). 0,1 mg pontossággal mért (L 57 .. lap) kb 
0,05 g készítményt az I. ll8 .. lap 14/a szerint vizsgálunk 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t, illetőleg 9,759 mg (lg ,98941) 
merkamfamidot (C14H 250 5NHg-t) jelez. 

Tájékoztató gyol"svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
dJ (lúgban oldhatatlan és színező anyagok), f) (ionos higany stb .. ) és i) (redu
káló anyagok) szer int vizsgáljuk. 

Megjegyzés .. I~jekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható .. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk 
Másnév.. Kámforsav-[,8-metoxi-y-oxi-higany(II) ]propilamid-( 1). 

Adagolás. Legnagyobb egyszei:·i adagja hete;nként 2-3-szo:r per rect 0,5 g 
L musc„ l 0,3 i. ven„ g 

Szokásos egyszeri adagja hetenként 2-3- szor per rect 0,5 g 
r. musc„ l 0, 15 r .. ven, g 
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209. 
Methylenum coeruleum 

( Methylen.. coerul..) 
Metilénkék 

2, 7-Bisz-dimetilamino-fenaztionium-klor id 

ms = 373,90 

Fémfényű, szürkészöld, kristályos por vagy fénytelen, sötétzöld, esetleg barna, 
finom por. Vízben sötétkék színnel oldódik.. Szagtalan. íze keserű„ A 110°-on 
szárított készítmény legalább 96 % metilénkéket (C16H 180 3S .. Cl) tartalmaz. 

O/dékony.ság .. 50 sr vízben, 160 sr R-szeszben oldódik. Kloroform is oldja .. 
Éterben gyakorlatilag oldhatatlan. · 

Kémhatds„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 99) semleges. 

Azonossági vizsgálat 

a) Metilénkék.. 0,01 g készítmény 100 ml vízben sötétkék színnel oldódik 
b) 10 ml a) szerinti oldatot 1 ml R-kénsavval megsavanyítunk, majd 0, 1 g cinkpor! 

szórunk a folyadékba. Az oldat lassa,.n elsz~ntelenedik, a cinkporról leszűrve 
azonban levegő hatására lassan ismét megkékül. Gyorsabban kékül meg, ha az 
oldatot R-ammónia-oldattal meglúgosítjuk. 

c) 10 ml a) szerinti oldatból néhány csepp R-káliumjodid-oldattól lassan sötétkék 
pelyhes csapadék válik le, miközben a folyadék tisztája csaknem elszíntelenedik. 

d) Kén. 0,1 g készítményt. porcelántégelyben 0,5 g vízmentes nátriumkarbonáttal 
eldörzsölve addig hevítünk, míg lúgos kémhatású gőzök már nem fejlődnek. 
Kihűlés után a maradékot 20 ml vízben és l·-2 csepp Rhidrogénperoxid
oldatban oldjuk s az oldatot felforraljuk. A megnedvesített papirosszűrőn meg
szűrt oldat egyik felét 5 ml R-sósavval és 1 ml R-báriumklorid-oldattal elegyítjük. 
Fehér csapadék keletkezik. A szüredék másik feléi az e) alatti vizsgálathoz 
használjuk. · 

e) Klorid. Ad) szerinti szüredék másik felét 5 ml R-salétromsavval és 1 ml R-ezüst
nitrát-oldattal elegyítjük. Fehér csapadék válik le, mely R-ammónia-oldat 
feleslegében oldódik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f) Oldhatatlan anyagok.. Az a) szerinti oldat üledékmentes és tiszta legyen. 
g) Nehézfémek (ólom, vas, cink .stb.) .. I,O g készítményt az L 102 .. lap a) szerint el·· 

roncsolunk. A maradékot 5 ml vízzel hígítjuk. Ezt az oldatot használjuk a h) 
szerinti vizsgálathoz is. -

Az oldat felét nehéz fémekre az I. 96 .. lap 2/a szerint vizsgáljuk A változás 
megengedett mértéke grammonként 20 y Pb ilL Fe vagy Zn .. 
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h) Arzén„ A g) szerinti oldat másik felét az 1„ 9 7. lap 3/a szerint - arzén-mérték
oldat nélkül - R-kalciumhipofoszfit-oldattal vizsgáljuk A készítmény arzént 

i) 
nem tar talmazhat„ • 

Idegen.festékek~ Az l) szerinti szüredék 1 cseppje fehér szűrőpapirosra cseppen_tve, 
egyenletesen kékszínű fOltot hagyjon hátra. A fűlt széle sem lehet a kéktől eltérő 
színű„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárítári ve.szteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,40 g készítményt az L 104. lap 3) 
szerint 110°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség 16-22 % lehet„ 

k) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az 1. 104 .. Iap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,5 % lehet. 

1) Szeszben oldhatatlan anyagok 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0, 10 g készítményt 20 m1 
R-szesszel felforralunk, majd a vizsgálatot az L 103. lap 1) szerint folytatjuk. 
A maradék legfeljebb 1 % lehet 

m) 'Tartalmi meghatározás.. o, 1 mg pontossággal mért, előzetesen 110°-on kiszárított 
kb. 0,25 g készítményt mérőlombikban 30 ml meleg (50°-60°) vízben oldunk. 
Lehűlés után az oldatot rázogatás közben_ 50,00 ml 0, 1 n káliumbikromát-oldattal 
elegyítjük, és vízzel 100 ml-re kiegészítjük„ A f01yadékot 10 percig gyakori rázo
gatás közben állni hagyjuk, majd papirosszűrőn megszű1jük A szüredék első 
25 ml-es részletét nem használjuk. 50,00 ml szüredéket 200 ml-es üvegdugós 
Erlenmeyer-lombikban 30 ml R-kénsavval elegyítünk, majd 2 g kristályos 
káliumhidrogénkarbonátot szórtlnk a lombikba s azt megnedvesített dugójával 
lazán elzárjuk. A pezsgés megszűnése után 1 g R-káliu~jodidot oldunk a folya
dékban és az oldatot .5 perc múlva, I-keményitő-oldatot használva jelzőül 0,1 n 
nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk. 
1 ml 0, 1 n káliumbikromát-oldat 10,66 mg (lg ,02 783) vízmentes metilénkéket 
(C"HrsN3S .. Cl) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az i) 
(idegen festékek) szerint vizsgáljuk. · 

0,01 g készítmény 100 ml vízben maradék nélkül és tisztán oldóqjék. 

Injekció céljára csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény használható, 
A készítményből izotoniás-oldat csak glukózzal készíthető .. 

Eltartás., Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Inkompatibilis oxidáló és redukáló anyagokkal, jodidokkal. 
Máinév .. Metiltioninklorid, Tetrametiltioninklodd 

Adagolás. S;:okárns egjszeri adagja 
Szokáio s napi adagja 
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0,02-0,1 g 
0,06-0,3 g 

210. 
+ + Methylhomatropinium bromatum 

( Methylhomatrop., brom.,) 
Metilhomatropiniumbromid 

C11H 240 3N,Br ms = 370,29 

Fehér laza, kristályos por, Szagtalan .. Íze keserű. Fény hatására elváltozik. 
Legalább 98 % metilhomatropiniumbromidot (C1,7H 240 3N. Br) tartalmaz. 

Oldékonyság .. Vízben, R-szeszben bőségesen oldódik. Eterben gyakorlatilag 
oldhatat]arL 

Kémhatá.s .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges .. 
Olvadáspont .. 190°-192°., -

Azonossági vizsgálat 

a) Homatropin„ 0,01 g készítményt porceláncsészében néhány csepp tömény R-salét
romsavval vízfürdőn beszárítunk„ A maradék néhány csepp 3 %-os szeszes 
káliumhidroxid-oldattól na1ancsszínű lesz 

b) Bromid.. 0,02 g készítményt 2 ml vízben oldunk, majd az oldathoz 2 csepp R-sósavat 
és 2 csepp R-klóros vizet elegyítünk A sárgásbarnára színeződött oldat 1 ml 
R-kloroformmal összerázva elszíntelenedik és az elkülönülő kloroformos réteg 
n:irancsvörös-színű lesz 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

c) Oldhatatlan és >zínezii anyagok. 0,20 g kéfzítmény 2 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, 15-20 percen belül tisztán oldódjék„ Az oldat színe 
nem lehet erősebb a Z 1 színmérték-oldatnál. 
Az oldatot frissen kiforralt és lehűtÖtt vízzel 20 ml-re hígítva a d), e), g) és i) 
alatti vizsgálatokhoz használjuk. · 

d) Savas5ág. A e) szerinti oldat hidrogénkitevője az L. 7 7„ lap 12) szerint meghatározva 
pH = 6,5-nél nem lehet kisebb. 

e) Szulfát .. 5 ml e) szerinti oldatot az I. 99 .. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy hem változhat 

f) Nitrát 0,02 g készítményt az L 100 .. lap 12) szerint - ammónia-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat , 

g) Homatropin, atropin, 5zkopolamin. 1 ml e) szerinti oldat és 1 ml víz elegyét R-ammónia
oldattal gyengén meglúgosítjuk és 1 ml R-klorofOrmmal erősen összerázzuk„ 
Az elkülönült kloroformot vízfürdőn szárazra párologtatjuk, majd a maradékot 
2 ml R-szeszben és 1 ml vízben oldott 0,05 g higany(II)kloriddal melegítjük. 
A reakcióelegy nem lehet sárga- vagy pirosszínű. 
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h) Atropin, szkopolamin rtb, Az a) alatti vizsgálatnál a maradék nem színeződhet 
ibolyára vagy bíbor pír osra, 

i) Idegen alkaloidák, 4 ml e) szerinti oldat néhány csepp R-ammónia-oldattól nem 
zavarosodhat meg. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Szárítá•i vm;te<ég,, 0, l mg pontossággal mért kb, 0,20 g készítményt az I. 104,, lap 3) 
szerint 105'-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet 

k) Izzítási maradék., 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I. 104, lap 4) 
szerint elhamvasztunk, Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet, 

!) Tartalmi meghatározá• (bromid),, 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,10 g készítményt 
mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es részletéhez 
5 ml R-salétromsavat és 10,00 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldatot öntünk: A csapadékos 
folyadékot a csapadék tömörüléséig rázogatjuk, majd 1 ml I-vas(III)nitrát
oldatot használva jelzőül, 0,01 n káliunuodanid-oldattal titráljuk, 
1ml0,01 n ezüstnitrát-oldat 3,703 mg (lg, 56854) meti!homatropiniumbromidot 
(C,;H 240 3N,Br) jelez. 

m) Tartalmi meghatározás (nitrogén),, 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,04 g készítményt 
az L 118., lap 14/a szerint vizsgáfunk,, 
1 ml 0,02 n kénsav 7;406 mg (lg ,86957) metilhomatropiniumbromidot 
(C11H 240 3N, Br) jelez,, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készft'ményt a e) 
(színező anyagok), g) (homatropin stb.,) és lz) (atropin, szkopolamin) szerint 
vizsgáljuk. 

Megjegyzés, Injekció készítésére csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható., 

EltartáL Jólzáró üvegdugós üvegben, a méregszekrényben tar~juk. 
Inkompatibilis ezüst sókkal, jóddal. 
Másnév, «Homatropinum methylbromatum» (Ph,Hg, IV,), «Novatropim) 

(V.N,,),, 

Adagqlás Legnagyobb egyszer'Í adagja per os 
0,01 g s., cut 

Legnagyobb napi adagja per os 
0,03 

S, cut g 

Szokásos egyszeri adagja per os 
0,0025-0,005 g s, cut, 

Szokásos napi adagja per os 
0,0075-0,015 g s .. cut. 
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211. 

Methylium paraoxyben:zoicum 
( Methyl, p,, oxybenz,) 
Metilparáoxibenzoát 

4-0xibenzoesavmetilészter 

ó~ 
DH 

ms = 152,14 

Szintelen kristálykák vagy fehér, illetőleg csaknem fehér kristályos por. 
Szaga alig érezhető. lze gyengén karcos; a nyálkahártyát kissé izga~ja. Legalább 
99 % metilparaoxibenzoátot (C8H 80 3) tartalmaz. 

Oldékony<ág,, 600 sr viz, 20 sr forró víz, 2 sr R-szesz, 7 sr éter, 31 sr kloroform 
oldja,, Benzinben alig oldódik. 

Kémhatás, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0,2 + 20) 
semleges vagy gyengén savanyú, 

Olvadáspont,, 124°-129°. 

Azonossági vizsgálat 

a) Metilparaoxiben;;oát, 0,01 g készítményre pár csepp R-Millon,·oldatot cseppentünk, 
A felmel~gített keverék sötétvörösre színeződik„ 

b) 0,01 g készítményt pár csepp R-szeszben oldva 5 ml vízzel elegyítünk Az oldat 
pár csepp R-vas(III)klorid-oldattól ibolyára színeződik, E szín 5 ml R-szesztől 
. • 'lt 'k 1 sar gara va oz1 „ 1 

e) Paraoxiben;;oewv,, 0,5 g készítményt 5 ml R-nátronlúggal 5 percig vizfürdőn mele
gítünk, majd az oldatot 6 ml R-kénsavval megsavanyítjuk A lehűtött oldatb~l 
rázogatáskor fehér kristályos csapadék válik ki (p-oxibenzoesav), melyet kis 
papirosszűröre gyűjtünk .. A szüredéket a d) alatti vizsgálathoz használjuk„ 

A kevés vízzel kimosott és tömény kénsav fölött kiszárított kristályok olvadás
pontja 214°-218°,, A kristályokat aj) alatti vizsgálathoz használjuk. 

d) Metil-csoport, A e) szerinti szüredékhe.z 10 ml o, 1 n káliumperrnanganát-oldatot 
elegyítünk, Az oldatot 5 perc mulva 2 ml R-ammóniumoxalát-oldatt~l és 2 ml 
R-kénsavval elszíntelenedésig melegítjük A kihűlt oldathoz 5 ml R-kenessavas· 
fukszin-oldatot öntünk Az elegy vörösibolyára színeződik E szín két órán belül 
nem tűnik el, 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan b .színező anyagok. 0,25 g készítmény 2,5 ml R-szesz és 2,5 ml víz ele
gyében maradék nélkül, tisztán oldóc\jék,, Az oldat színe nem lehet erősebb, 
mint a P 1 színmérték-oldat„ 
Ezt az oldatot használjuk a g) alatti vizsgálathoz, 

f) Savasság. 1,5 g elporított készítmé?yt 30 ml ,frissen kiforralt. és. lehűt_ött "'.:'~~l 
1 percig rázogatunk. A csapadekos folyadekot megnedvesitett papnos~zuron 
megszűrjük, Ezt a szüredéket használjuk ah) és i) alatti vizsgálatokhoz IS,, 
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10 ml szüredék 0,30 ml 0,01 n nátronlúgtól és 5 csepp I-metilvörös-oldattól 
sárgára színeződjék. 

g) .Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.),. Az e) szerinti oldatot az I. 96. lap 2/a szerint 
·- mértékoldat nélkül -· vizsgáljuk„ A, reakcióelegy nem változhat. 

h) Szulfát .. 5 mif) szerinti szüredéket az I. 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 200 'l' SO 4 • 

i) Klorid.. 2,5 mlf) szerinti szüredéket az L 100. lap 10/a szerint-klorid-mértékoldat 
nélkül -· vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat 

j) Szalicilsav. A e) szerinti kristályok 0, 1 g,ját 2 ml R-szeszben oldva 10 ml vízzel 
és 2 csepp R-vas(III)klorid-oldattal elegyítjük. A folyadék sárgára színeződhet, 
de nem lehet sem ibolyás-, sem vöröses-színű. _ 

k) Iáegen szerves anyagok.. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény R-kén
savban 0,2 g készítményt oldunk Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a P l 
színmér ték-oldat„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

1) Izzítási marad.ék .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,50 g készítményt az I. 104 lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet, 

m) Tartalmi meghatározás 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,030 g készítményt .5 ml 
R-nátronlúg és 5 ml víz elegyében brómozó-lombikban vízfürdőn, gyakori 
rázogatás köZben 15 percig melegítünk, A kihült oldatot, 20,00 ml 0,1 n kálium·· 
bromát-oldatot használva, az I. 131. lap 19) szerint vizsgáljuk .. A brómozási 
idő 15 perc 
'1 ml O, l n káliumbromát-oldat 2,536 mg (lg ,40410) metilparaoxibenzoátot 
( C8H 80 3) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak tahÜt és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az e) 
(oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk.. 

Megjegyzé<.. Injekció tartósítására csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készit-
mény használható. · 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fenytől védve tartjuk.. 
Metilparaoxibenzoátot tartalmaz az «Extractum Liquiritiae fluidum», «lnjusum 

5ennae compo5itum», «lvfucilaga gummi· arabicin, «Solutio con5ervan.ni, «Solutio ophtlzal
mica re5orcilzi», «Salutia ophthalmica zinci sulfurici» és a .szirupok„ 

Inkompatibilis lúgokkal (bomlás), vas (III) sókkal (színeződés) .. 
Másnév .. «Nipagin M» (V .. N ). 
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212. 

Methylium salicylicUtn 
( Methyl„ .sal.) 
Metilszalicilát 

Szalicilsavmetilészter 

O
COOCH~H 

1 

ms = 152,14 

Mesterségesen előállított kristálytiszta, színtelen vagy halvány sárgaszínű 
erősen fénytörő folyadék. Szaga átható, sajátos .. íze égető., Legalább 98,5 % 
szalicilsavmetilésztert (C8H 80 3) tartalmaz .. 

Oldékonyság. 1300 sr víz oldja .. R-szeszben jól oldódik. Abszolut alkc;>hollal, 
étenel, kloroformmal, zsíros és illó-olajokkal minden arányban elegyedrk. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült vizes rázadéka ( 1 + 19) 
semleges vagy gyengén savanyú.. 

Forráspont. 222°-225°. 
Sűrűség. 1, 180-1, 185. 
Forgatóképrnég. A mesterséges metilszalici!át inaktív .. 
Törésmutató .. 1,5350-1,5380 

Azonossági vizsgálat 

a) Szalicilsav, 1 csepp készítményt 10 ml vízzel 1 percig rázunk. A zavaros folyadék 
pár csepp R-vas(III)klorid-oldattól ibolyaszínű lesz. 

b) Szalicilsav. 2 ml R-nátronlúgba 0,2 g metilszalicilátot csepegtetünk. A te;jszerűen 
zavaros fülyadék vízfürdőn 5 percig melegítve feltisztul. A lehűtött oldatból 
3 ml R-kénsavtól fehér kristályos csapadék (szalicilsav) válik le .. A csapadékos 
folyadékot megnedvesített kis papirosszűrőn szűrjük„ A szüredéket a e) alatti 
vizsgálathoz haszná~juk. 

A kevés vízzel kimosott és tömény kénsav fölött kiszárított kristályok olva
dáspontja 158°-161° 

e) Metil-csoport„ A b) szerinti szüredékhez 10 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldatot 
elegyítünk,. Az oldatot 5 perc mulva 2 ml R-ammóniumoxalát-oldattal és 
2 ml R-kénsavval elszíntelenedésig melegítjük A kihült oldathoz .5 ml R-kénes
savas-fllkszin-oldatot elegyítünk Az oldat lassanként vörösibolyára színeződik. 
E szín 2 órán belül nem tűnik el. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok .. A folyadék üledékmentes és kristálytiszta legyen .. 
Színe nem lehet erősebb, mint a Z 2 színmérték-oldat. 

e) Savanág„ .5 g metilszalicilát, 10 ml R-szesz és 0,40 ml O, 1 n nátronlúg elegye 5 csepp 
I-brómtimolkék-oldattól kékre vagy legfeljebb zöldre színeződjék 
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f) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb.) .. 2 g készítményt 40 ml vízzel 1 percig rázunk, 
Az elkülönült vi_zes részt _megnedvesített papirosszűrőn szűrjük. Ezt a szüredéket 
használjuk a g) és h) alatti vizsgálatokhoz is 
10 ml szüredéket az I. 96 .. lap 2/a szerint...:... mértékoldat nélkül- vizsgálunk, 
A reakcióelegy nem változhat. 

g) Szulfát. 10 mlf) szerinti szüredéket az L 99„ lap 9/a szerint-· szulfat-mérték·· 
oldat nélkül -· vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat„ 

h) Klorid .. 10 ml/) szerinti szüredéket az I. 100 .. lap 10/a szerint - klorid-mérték
oldat nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat 

i) &:;énhidrogének, illó-olajok.. 1 g R-káliumhidroxidnak 10 ml vízzel készült, lehűtött 
oldatában 1 g készítmény erős összerázás után teljesen oldódjék. Az oldat S?Íne 
5 perc mulva nem lehet erősebb, mint a Z 3 színmérték-oldat. A folyadék fel
színén vagy a kémlőcső falához tapadva nlajszeiű cseppecskék 10 perc mulva 
se legyenek láthatók. 

j) Gaultheria-olaj. 1 g készítményt 1 ml tömény R-kénsawal rázogatunk.. A reakció-· 
keverék egy napon belül nem színeződhet vörösre vagy vörösbarnára„ 

Minőségi kv3.ntitativ vizsgálat 

k) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az L 104„ lap 4) 
szerint vizsgálunk_ azzal az eltéréssel, hogy a készítményt porcelántégelyben 
előbb óvatosan hevítve elpárologtatjuk.. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 
0,05 % lehet. 

1) Tartalmi meghatározás (szalicilsav)„ 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,25 g készítmény
hez 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba IOrnlR-nátronlúgot és 5 ml vizet 
csurgatunk„ A lombikra visszafolyó-hűtőt szerelünk és tartalmát gyakori rázo
gatás közben vízfürdőn 15 percig melegítjük. A kihűlt oldatot mérőlombikba 
mossuk át és vízzel 100 ml-ro kiegészí\jük. Az oldat 10,00 ml-es részletét - 20,00 
ml 0,1 n káliumbromát-oldatot alkalmazva·- az L 131. lap 19) szerint vizsgáljuk. 
A brómozás ideje 1 óra„ · 
.1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 2,536 mg (lg ,40410) metilszalicilátot (C8H 80a) 
Jelez.. • ' 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A?; azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény forrás
pontp azonos legyen„ 

Eltartás .. Jólzáró üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Jn_kompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal (bomlás), vas(III)sókkal (színe

zodes) .. 
Másnév. «Üleum gaultheriae syntheticum» .. 
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C 24H 28N 3Cl 
C 25H30N3Cl 

213. 
+ Methylrosanilinium. chloratum. 

( Metl!Jlro.sanilin. chlor.) 
Genciána-ibölya 

cr 

ms = 393,95 
nis = 407,97 

A pentametil-pararozaniliniumkl01id (C 24H 28N3Cl) és a hexametilpararozani
liniumklorid (C25H 30N3Cl) keveréke. 

Sötétzöld, fémfényű kristálytörmelék vagy kristályos por. Csaknem szagtalan. 
Íze összehúzó keserű„ Erősen fest.. Még 1 %0 -es oldata is sötét ibolyaszínű. 

Oldékonyság .. Vízben, R-szeszben, kloroformban, glicerinben oldódik. Éterben 
gyakorlatilag oldhatatlan. · 

K'émh.atás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (! + 19) semleges„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Metilrozanilin .. 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk A sötét ibolyaszínű oldat 
1 csepp tömény R-sósavtól megkékül, további 3-4 csepptől megzöldül, 5 ml 
tömény R-sósavtól pedig sárgásbarna-színű lesz,. Az oldatot vízzel hígítva, a 
szín fordított sorrendben változik„ 

b) 0,02 g készítményt 10 ml vízben oldunk és az oldatot 5 csepp R·sósawal megsava
nyítjuk. Az oldat feléhez cseppenként 10 %·os csersavat elegyítünk.. Sötétkék 
csapadék válik le„ 

c) A b} szerinti oldat másik fele 0,50 g cinkporral melegítve gyorsan elszíntelenedik„ 
A színtelen oldatból és R-ammónia-oldatból 1-1 cseppet szűrőpapirosra egymás 
mellé cseppentünk„ Az érintkezés helyén a papiros kékre színeződik„ 

d) Klorid.. 0,05 g készítményt porcelántégelyben 0,50 g vízmentes nátriumkarbo„ 
náttal élkeverve elszenesítünk.. A maradékot 10 ml R-salétromsavban oldjuk, 
az oldatot vízzel 20 ml-re hígítjuk és megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük. 
Ezt az oldatot használjuk a h) alatti vizsgálathoz is„ Az oldat felét 1 ml R-ezüst
nitrát-oldattal elegyí\jük.. Fehér csapadék válik le, mely R-ammónia-oldat 
feleslegében oldódik.. 
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Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan anyagok. Az a) szerinti oldat üledékmenies és tiszta legyen. 
f) Nehéz fémek (ólom, vm, únk 1tb.) .. 1,0 g készítményt az L 102 .. lap a) szerint elron

csolunk. A maradékot 5 ml vízzel felhígítjuk Ezt az oldatot használjuk a g) alatti 
vizsgálathoz is„ 
Az oldat felét az I. 96. lap 2/a szerint vizsgáljuk A változás megengedett mértéke 
grammonként 20 'Y Pb ilL Fe vagy Zn. 

g) Arzén. Az j) szerinti oldat másik felét az L 9 7. lap 3/a szerint - arzén-mérték. 
oldat nélkül ·-- R-kalciumbipofoszfit-oldattal vizsgáljuk. A készítmény arzént 
nem tartalmazhat · · 

h) Szulfát. A d) szerinti oldat másik felét l ml R-báriumklorid-oldattal elegyítjük 
Az oldat nem változhat. 

i) Idegen .festékek. Aj) szerinti szüredék 1 cseppje fehér szűrőpapirosra cseppentve, 
ibolyaszínű fOltot hagy hátra, mely a szélén sem lehet eltérő színű, 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Szeszben oldhatatlan anyagok. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0, 10 g készítményt l 0 ml 
R-szeszben melegítéssel oldunk és az oldatot az 1. 103„ lap 1) szerint vizsgáUuk„ 
A 110°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb a készítmény 1 %-a lehet. 

k) Szárítá1i ve1zte1ég O,l mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104 .. lap 3) 
szerint 110°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 12 % lehet. 

1) Izzítási maradék. O,l mg pontossággal mért kb. 0,25 g készítményt az L 104 lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kii.zzított maradék legfe~jebb 2 % lehet. 

'. 

Tájékoztató gyor svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az i) 
(idegen festékek) szerint vizsgáljuk.. 0,01 g készítmény 10 ml vízben maradék 
nélkül tisztán oldódjék. 

Eltartá>. Jólzáró üvegdugós üvegben, zárt szekrényben tartjuk 
Inkompatibilis oxidáló és redukáló anyagokkal. 
Másnév. «Pyoktaninum coeruleum», «Axuris» (V.N .. ) Genciána-ibolya B, 

Metilibolya .. 
Adagolá> 
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Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokáw> eg)»zeri adagja 
Szokása> napi adagja 

0,2 g 
0,5 g 
0,05-0,07 g 
0,2 g 

214. 

ti}1 © Morphinum hydrochloricum 
( Morph.. hydrochlor.) 

Sósavas morfin 

Morfiniumklorid 

HO ~ 

C11H 190 3N.HCl,3H20 ms = 375,84 

A Papaver wmniferum L. - Papaveraceae ·- kicsépelt terméstokjából, illetőleg 
szalmájából, vagy ópiumból nyert morfin sósavas sója .. 

Fehér vagy csaknem fehér, könnyű mikrokristályos por, vagy _kb .. 1 cm 
élhosszúságú kockákra vágott, laza kristályos tömeg.. Szagtalan. Ize keserű. 
74,2-7.5,9 % vízmentes morfin-bázist (C17H 190 3N), illetőleg 97, 7-100,0% 
kristályos sósavas morfint (Ci;H190 3N.HCl,3H20) tart~lmaz. 

Oldékonyság. 25 sr vízben, 45 sr "R-szeszben oldódik. Eterben, kloroformban 
gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kémhatá.s.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 49) gyengén 
savanyú, 

Specijiku> forgatóképmég .. ....'..95'.tól -98,8°-ig. 

Azonossági vizsgálat 

a) Moifin 0,05 g készítményt 5 ml tömény R-kénsavval és l csepp R-vas(III)klorid
oldattal enyhén melegítünk„ Az oldat ibolyáskék-színű lesz. E szín néhány csepp 
R-salétromsavtól vérpirosra változik. _ 

b) Szemernyi (! mg) készítményt 1 ml formaldehides tömény kénsavban (1 ml 
tömény R-kénsav és l csepp formaldehid-oldat elegye) oldunk. A reakcióelegy 
sötétibolyára színeződik (Marquis-reakció)„ _ 

e) 0,02 g készítményt 1 ml vízben oldunk. Az oldat l csepp R-vas(III)klorid-oldattól 
kékre színeződik . 

d) 0, 10 g készítményt 5 ml vízben oldunk. Az oldathoz 2 csepp R-ammóniumklorid
oldatot és 4 csepp R-ammónia·-oldatot elegyítünk. A kémlőcső belső falát üveg
bottal dörzsölgetve, fehér, kristályos csapadék válik le, mely néhány csepp 
R-nátronlúgban feloldódik (különbség a kodeintól és az etilmorfintól) .. 

e) 0,01 g készítményt 5 ml 0,1 n káliumhidrogénjodát oldatban oldunk.. Az .oldat 
megsárgul, melegítve megbarnul„ 
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f) Klorid. 0,01 g készítményt 5 ml, kevés R-salétro.msavval megsavanyított, vízben 
oldunk. Néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattól fehér, túrós csapadék válik le,. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

g) Oldhatatlan is színező anyagok.. 1 g j<:észítmény 50 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül és tisztán oldódjék. Az oldat színe nem 'lehet erősebb 
a Z 1 színmérték-oldatnáL 
Ezt az oldatot használjuk a h), i) és k) alatti vizsgálatokhoz. 

h) Sava55ág. A g) szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77,. lap 12) szerint meg-· 
határozva pH = 4,6-nál nem lehet kisebb. 

i) Szulfát .. 10 ml g) szerinti oldatot az I. 99 .. lap 9/a szerint szulfat-mértékoldat 
nélkül vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat., 

j) Szervetlen .sók. 0,10 g készítményt 5,0 ml legtöményebb szeszben enyhe melegítéssel 
oldunk, majd az oldathoz 2,5 ml kloroformot elegyítünk A tiszta és csaknem 
színtelen oldat kihűlés után sem zavarosodhat meg„ 

k) Apomoijin .. 5 ml g) szerinti oldatot 0, 10 g nátriumhidrogénkarbonáttal rázogatunk. 
Az oldat nem lehet zöldes színű s a vele összerázott kloroform nem pirosodhat 
meg,. 

!) ld~gen szerve.s anyagok .. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,20g előzetesen 
10.5°-on szárított készítményt 5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat 
legfeljebb halvány rózsaszínű lehet és színe .5 perc mulva sem lehet erősebb az 
S 9 színmérték-oldatnáL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I. 104 .. lap 3) 
szerint 10.5°-on állandó súlyig szárítunk„ A súl'yveszteség 13-14,5 % lehet. 

n) Jzzíüiii maradék. O,lmg pontossággal mértkb 0,50gkészítményt az L 104 .. lap 4) 
szerintelhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 '}'0 lehet. 

o) Tartalmi meghatározás (moijin) .. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,50 g készítményt 
rázótölcsérben 5 ml vízben és 5 ml R-nátronlúgban oldunk. A lúgos oldatot 
.5 ízben, egyenként 15·ml R-klorofOrmmal, kirázzuk: majd az egyesített kloroform
részleteket 5 ml 3 csepp R-nátronlúggal lúgosított vízzel visszarázzuk. A kloro
formos oldatot a p) alatti vizsgálathoz használjuk„ 
Az egyesített lúgos vizes oldatokat R-sósavval, jelzőül kis (5 X 2 mm) lakmusz
papirost alkalmazva semlegesítjük.. A semleges oldathoz 25 ml kloroform
izopropilalkohol-elegyet (I.. 278 .. lap), majd 5 ml 4 %-os nátriumhidrogén
karboniát-oldatot öntünk -és a keveréket összerázzuk„ E kirázást a jelzett 
mennyiségű oldószerrel még 3 ízben megismételjük„ Vízmentes nátriumszulfáttal 
fedett kis vattapamaton 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba át~zűrt és egyesített 
morfin-oldatból az .oldószer zömét ledesztillá1ji.Ik, majd a maradékot vízfürdőn: 
szárazra párologtatjuk„ A morfin-bázist 20,00-ml 0, 1 n sósavban enyhe melegí
tésel oldjuk s a sósav feleslegét, 1 csepp I-metilvörös-oldatot használva 
jelzőül, 0,1 n nátronlúggal titráljuk. 
1 ml O, 1 n sósav 28,53 mg (lg ,45535) vízmentes morfin-bázist (C11H 190 3N), 
illetőleg 37,58 mg (lg ,57500) sósavas morfint jelez. 

p) Tartalmi meghatározás (tá'5alkaloidák) .. Az o) szerinti meghatározás folyamán félre
tett kloroformos oldatot 1-2 g vízmentes nátriumszulfáttal összerázzuk, majd 
kis vattapamaton átszűrjük. A nátriumszulfátot kétszer egyenként 5 ml kloro
formmal utánaöblítjük.. A kloroformos oldatot kb .. 5 ml-re ledesztilláljuk s á' 
maradékhoz 5,00 ml 0,02 n kénsavat csurgatunk A folyadékból a kloroformot 
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vízfürdőn melegítéssel elűzzük, majd lehűtés után a kénsav feleslegét - 1 csepp 
1-metilvörös-oldatot használva jelzőül - 0,02 n nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,02 n kénsav 5, 707 mg (lg, 75638) vízmentes morfin-bázisban (C11H 190 3N), 
illetőleg 7,517 mg (lg ,87604) sósavas morfinban kifejezett társa!kaloidát jelez .. 
A társalkaloidák mennyisége vízmentes morfin··bázisban kifejezve a készítmény-
nek legfeljebb 1,5 %-a lehet. · 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a d) 
(kodein, etilmorfin kizárása), g) {oldhatatlan és szíriező anyagok), k) (apo
morfin) és l) (idegen szerves anyagok) szerint vizsgáljuk.. . 

Megjegyzés .. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható.. · 

Eltartá.s. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tartjuk.. 

Sósavas morfint tartalma;:, az «h!}éctío morphiní h:_ydroch!oríci 1%, 2% et 3%», 
«lnjectio morphini 1% et 2% cum atropino .su(furico 0,05%»„ 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, bromidokkal, jodidokkal és jóddal. 
Máinév .. «Sal thebaicum». 

Adagolár.. Legnagy9bb egyszed adagja per os l 
s .. cut„ 0,03 g 

Legnagyobb napi adagja 

Szokáws egyszeri adqgja 

Szokásos napi adagja 

per os l O,I g 
s„ cut.. f 
per os l 0,01-0,02 g 
s„ cut.. 

per os l 0,03-0,05 g 
s„ cut.. 

A kér;:,itmény forgalma a kábít6s;:,erekre vonatko:;,6 jogszabályok hatálya alá 

215. 

Naphthalanum liquidum 
( .Naphthalan.. líqu.) 

N aftalan-ola j 

esik. 

A kaukázusi naftalai 
készítmény .. 

nyers kőolajból nyert, 125° - 135°-·on viztelenített 

Barnásfekete színű, sűrűnfolyó, zöldesen fluoreszkáló jellegzetes szagú, olaj
szerű folyadék. 

Oldékanyság .. Vizben gyakorlatilag oldhatatlan Kloroformmal, benzinnel, 
benzollal minden arányban elegyedik R-szeszben sárga színnel kismértékben 
oldódik. Glicerinnel, zsíros olajokkal, zsiradékokkal elegyedik„ 

Ki!mhatá.s. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( 1 + 19) 
gyengén savanyú. 

Sűrűség .. 0,940-0,960 
Forráspont .. 160° felett. 
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Azonossági vizsgálat 

a) 0,2 g készítmény 4 ml benzolban vörös-barna színnel oldódik Az oldat kékes 
színben fluoreszkál.. Az oldatot 4 ml tömény R-kénsavval összerázzuk. 5-:-10 perc 
múlva a benzolos réteg színe világosabb lesz, a kénsavas réteg pedig megbarnul.. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

b) Sava„ág. mg pontossággal mért kb 1,00 g készítményt 10,0 ml R-szesz és 20,0 
ml R-éter elegyével összerázunk, majd a folyadékot száraz papirosszűrőn meg
szűrjük. 
10,0 ml szüredéket 3 ml R-szesz és 6 ml R-éter elegyével felhígítva, 2-3 csepp 
!-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, O, 1 n nátronlúggal titrálunk„ A semlege~· 
sítésre legalább 0,3 ml, de legfeljebb 0,5 ml 0,1 n nátronlúg fogyhat. 

c) Benzolban oldhatatlan anyagok mg pontossággal mért kb 1 g készítményt 10 ml 
benzolban oldunk és az 1. 103. lap 1) szerint vizsgálunk. A 105°-on szárított 
maradék legfeljebb a készítmény 0,25 %-a lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmépyt a b) 
(savasság) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá<. Jólzáró edényben tartjuk. 
Naftalan-olajat tartalmaz az «Unguentum naplztlzalani». 

216. 

Naphtholum-{l 
(Naphthol..) 

/l-Naftol 2-Naftol 

OH 

ms = 144,16 

Színtelen vagy halvány rózsaszínű, selymesen csillogó kristálykák, lemezkék 
vagy fehér, illetőleg sárgás árnyalatú krist_ályos por. Fény hatására elváltozik. 
Szaga fenoha emlékeztet, alig érezhető.. Ize égető, karcos .. Óvatosan hevítve 
elillan. Vízgőzzel kis mértékben illó.. Legalább 99,5 % P-naftolt (C10H 80) 
tartalmaz .. 

Oldékof!yság. 1400 sr víz, 75 sr forró víz, 1,2 sr R-szesz, l sr éter, 22 sr klorn
form, 40 sr glicerin oldja Enyhe melegítéskor zsírns olajok is bőségesen oldják. 
Lúgokban is oldódik.. 

Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0,1 + 20) 
semleges vagy gyengén savanyú .. 

Olvadáspont. 121°~124° .. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Nafta/ .. 0,02 g készítményt 5 ml vízben melegítéssel oldunk. Az oldat 2 csepp 
R-kloroform és 10 csepp R-nátronlúg hozzáadására megkékül, majd pár perc 
mulva zöld, végül zöldessárga lesz. 

b) {l-nafto{. 0,001 g készítményt 2 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk. Az oldat 
2-3 csepp R-vas(III)klorid-oldattól zöldesre színeződik. A szín lassan el·· 
halványul és az oldatból fehér pelyhek válnak ki. 

e) 0,01 g készítményt 5 ml R-amrriónia-oldatban oldunk Az oldat kékes-ibolya 
színben fluoreszkál · 

ly.linőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok (fenol). 0,2 g naftolt 30 ml frissen kifonalt fonó vízben 
oldunk„ A fOrró oldat üledék-mentes és tiszta legyen, Az oldat nem lehet fenol-
szagú, színe pedig nem lehet erősebb, mint a P 1 színmérték-oldat.. 
A lehűtött és papirosszűrőn megszűrt fülyadékot hasznáUuk az e) alatti vizsgá
lathoz 

e) Lúgo.5ság, .5ava5ság 10 ml d) szerinti szüredék 1 csepp I-metilvörös oldattól hagyma-> 
1 vörös-színű legyen. E színnek azonban 0,02 ml 0,01 n nátronlúgtól sárgára kell 

változnia, 
f) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb). 2 g elporított naftolt 40 ml 2 csepp R-salétrom

savval megsavanyított vízzel összerázunk és a fülyadékot felforraljuk. A lehűtött 
csapadékos folyadékot 6 cm átmérőjű papirosszűrőn megszűrji~k. Ezt a szüre
déket használjuk a g), h) és i) alatti vizsgálatokhoz is 
1 O ml szüredéket az I. 96„ lap 2/a szerint vizsgálunk„ A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 'Y Pb ill. Fe vagy Zn ~ 

g) Szulfát. 5 ml f) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szennt - szulfat-mértékoldat 
nélkül ·~ Vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

h) Klorid. 5 mlf) szerinti oldatot az L 100. lap 10/a szerint·- klorid-mértékoldat 
nélkül -· vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

i) Alfa-naftol. 10 ml.!) szerinti oldathoz 5 csepp R-nátronlúgot és 10 csepp 0,1 n 
jód-oldatot elegyítünk Az oldat legfeljebb sárgásra színeződhet, de nem lehet 
ibolya- vagy vöröses-színű. 

j) Naftalin. 0,2 g készítmény 10 ml 10 %-os ammónia-oldatban maradék nélkül 
oldódjék Az oldat legfeljebb kissé lehet zavaros, színe pedig legfeljebb halvány
sárga lehet.. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Izzítási maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I. 1'04 lap 4) 
szerint el}lamvasztunk. 
Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb a készítmény 0,1 %-a lehet. 

1) Tartalmi meghatározáL 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,080 g készítményt brómozó 
lombikban 10 rril R-kloroformban oldunk, majd 20,00 ml 0,1 n káliumbromát
oldatot használva az I. 131. lap 19) szerint brómozzuk,. A brómozás időtartama 
30 perc 
1 ml O, 1 n káliumbromát-oldat 7,208 mg (lg ,85783) béta-naftolt (C10H 80) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt azonos olvadás-· 
pontú készítményt az i) (alfa-nafta!) és j) (naftalin) szerint vizsgáljuk. 
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E/tartár„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől 
Másnév. «Betanaphtholum» (Sz„ VIIL) .. 

,Adagolá<.. Szokáso < egy<zeri adagja 
Szokáso < napi adagja 

védve tar~juk. 

0,05-0,15 g 
0;3 -0,6 g 

Megjegyzés.. A fi-naftolt azofennel, fenollal, kámforral, mentol!al vagy me
tánnal eldörzsölve a keverék elfolyósodik. 

217. 
Natrium aceticum crystallisatum 

( .Natr. acet.) 
Nátriumacetát 

CH3 C00Na,3H 20 
C 2H 30 2Na,3H20 ms = 136,09 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por. Szaga nincs .. Íze gyengén sós 
és hűsítő. Száraz levegőn kissé mállik„ Legalábo 98 % kristályos riátriumacetátot 
(C 2H 30 2Na,3H20) tartalmaz .. 

Oldékony<ág. Vízben nagyon bőségesen oldódik, 12 sr R-szesz oldja .. Éterben, 
kloroformban 'gyakorlatilag oldhatatlan .. 

Kemlzatá<. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyengén 
lúgos .. 

Azonossági vizsgálat 

a) .Nátrium A só vízzel megnedvesített kis próbája kiizzított platinadróton nem vilá
gító lángba tartva, a lángot tartósan élénksárgára festi.. 

b) Acetát .. 0,2 g sót 5 ml vízben oldunk és az oldathoz 3 ml R-vas(III)klorid-oldatot 
elegyítünk„ Az oldat barnásvörösre színeződik és rövid forralás után elszíntelenedés 
kö~ben vörösbarna csapadék válik le belőle„ 

e) 0,05 g sót 1 ml vízben oldunk, majd 1 ml R-szeszt és 1 ml tömény R-kénsavat 
elegyítünk hozzá„ Az elegy etilacetát·-szagú. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan h színező anyagok.. 4 g só 80 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben maradék 
nél.kül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk az e}, j}, h}, i}, l), m) és n) alatti vizsgálatokhoz. 

e) Sava«ág, lúgosság .. 10 ml d) szerinti oldat 0,25 ml 0,01 n náttonlúgtól és 2 csepp 
I-fenolftalein-oldattól rózsaszínű legyen, de 0,50 ml 0,01 n sósavtól színtele
nedjék eL 

f) .Nehézfémek (ólom, vas, ánk .stb.} .. 10 ml d) szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb ill. 
Fe vagy Zn .. 

g) Arzén ... ! g sót az L 97. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk. 
A só arzént nem tartalmazhat. 

h) Vas. 10 ml d) szerinti oldatot az L 97, lap 4/a szerint vizsgálunk .. A változás 
megengedett mértéke grammonként 20 'Y Fe. 

i) Kalcium, magnézium .. 10 ml d) szerinti oldatot az I. 98. lap 6) szeiint vizsgálunk. 
A reakcióelegy nem változhat 
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j) Kalium. 0,4 g sót az L 99 .. lap 8/a szerint vizsgálunk A változás megengedett 
mértéke grammonként 500 y K. 

k) Ammónium. 0,2 g sót az I. 99 .. lap 7/b szerint vizsgálunk A lakmuszpapirns nem 
kékülhet meg. 

1) Szulfát. 10 ml d) szetinti oldatot az I. 99. lap 9/a szerínt vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y S04 

m) Klorid .. 10 ml d) szerinti oldatot az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke. grammonként 50 'Y CL 

n) Redukáló anyagok .. 10 ml d) szerinti oldathoz 1 ml R-kénsavat és 0,10 ml 0,1 n 
káliumpermanganát-oldatot elegyítünk. Az oldat 1.5 percen belül nem színte-· 
lenedhet el. 

o) Idegen r;zerve.s anyagok. Tömény kénsavval előzetesen kiöblített kémlőcsőben, 5 ml 
tömény R-kénsavban 0,2 g porított sót oldunk„ A kénsav fehéren zavaros lehet, 
de nem színeződhet 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

p) Szárítá<i ve.<zte<ég. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g porított sót az L 104 .. lap 3) 
szerint előbb 3 óráig 50°-on melegítünk, majd I 10°-on állandó súlyig szárítunk„ 
A súlyveszteség 39--41 % lehet. 

q) Tartalmi meghatá:rnzás .. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,2 0 g sót -- előzetesen kiizzított 
és kihűlése után O, 1 mg pontossággal mért porcelántégelyben -. 2 ml R-kénsavban 
oldva, vízfürdőn szárazt a pár ologtatunk, majd a maradékot a kénsavgőzök fejlődé
sének megszűntéig izZítjuk. A kihűlt tégely súlyát O, 1 mg pontossaggal újból 
megállapítjuk. 
1 mg izzítási maradék (Na2S04) 1,916 mg (lg,28239) kristályosnátriumacetá1ot 
(C2H 30 2Na,3H,0) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 0,5 g'.ja 
lO ml vízben tisztán és színtelenül oldódjék s az oldat 1 ml R-kénhidrogénes 
vízzel . összerázva nem színeződhet 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk.. 
Nátriumacetátot tartalmaz a «Solutio ophtlzalmica zinci rulfuriú» .. 
lnkompatibili< vas (III)sókkal (színeződés), nehéz fémsókkal (csapadék). 
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218. 
+ + Natrimn anilarsonicum 

(Natr .. anilarson.) 
N átriumanilarzonát 

Nátrium-4-mninofenilarzonát 

0 
11 

HO-As-ONa 

~ 

NH2 

C
6
H 70 3NAsNa,4H20 ms = 311,10 
Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por.. Szaga nincs .. Íze savanykás, 

sós. A levegőn mállik. A 110°-on szárított készítmény 30,7-31,7% As-t, 5,74-
·-5,92% N-t, illetőleg 98-101 % nátriumanilarzonáto.t (C6H 70 3NAsNa) 
tartalmaz„ 

Oldékonyság .. 6 sr víz, 125 sr R-szesz oldja .. Forró vízben bőségesen oldódik. 
(Forralás közben bomlik!) ' , 

Kémhatá< .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( l + 19) gyengén 
savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) Száraz kémlőcsőben óvatos hevítéskor fükhagyma szagot árasztva megfeketedik, 
a kémlőcső hidegebb részén pedig fénylő barnásfekete tükör keletkezik (arzén). 

b) .Nátrium, 0,1 g készítményt óvatosan elhamvasztunk és kiizzítunk„ A kihűlt mara-· 
dékot pár csepp R-sósavba'! oldjuk. Az oldatba mártott kiizzított platiµadrót 
a nem világító lángot tartósan élénksárgára festi. 

e) Amino-csopori. · O, 1 g készítményt 0,5 g vízmentes R-nátriumkar bonáttal elkeverve 
porcelántégelyben óvatosan elhamvasztunk„ Az óvatos hevítéskor a tégely fölé 
tartott megnedvesített piros lakmuszpapiros megkékül.. 

d) Arzén. A e) szerinti maradékot kiizzitjuk és 5 ml R-salétromsavban oldjuk, majd 
az oldatot vízfürdőn szárazra párologtatjuk„ A maradékot 2-3 csepp R-ammó
nia-oldattal megnedvesítjük, újból szárazra párologtatjilk, majd 2 ml vízben 
oldjuk .. A folyadékot 2 ml R-ezüstnitrát-oldattal összerázz,uk. Csokoládébarna 
csapadék keletkezik (ezüstarzenát), amely R-ammónia-oldatban színtelenül 
olqódik 

e) Aromár primer amin. 0,01 g készítményt 1 ml víz és 1 ml R-sósav elegyében oldunk„ 
majd 4~.5 csepp fi:issen készült 1 %-os nátriumnitrit-oldattal elegyít.ünk. A folyadék 
2 ml R-nátronlúgban oldott 0,01 g P-naftol hozzáadására vörösszínű lesz„ 

f) Anilarzonát. O, 1 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldatot pár csepp R-ezüst·· 
nitrát-oldattal elegyítjük. Fehér. csapadék keletkezik, amely R-salétromsavban 
oldódik 

g) O, 1 g készítményt 1 ml 0zben oldunk s az oldatot pár csepp R-klóros vízzel ele·· 
gyítjük A folyadék narancsvörös-színű lesz .. Sok klóros víztől (8-10 ml) állás 
után sárga csapadék válik le .. (Különbség a metilarzonáttól és a kakodilátiól} 
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Minőségi kv~litativ vizsgálat 

h) Oldhatatlan 1" .színező anyagok.. 3 g készitmény 30 ml friss~n kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ Ezt az oldatot használjuk 
az i}, j), k}, l}, m} és n} alatti vizsgálatokhoz .. 

i) Lúgosság .. 2 ml h} szerinti oldat 1 csepp I-metilvörös-oldattól sárgára színezőqjék, 
de 0,15 ml 0,1 n sósavtól színét rózsaszínre változtassa. 

j) Nehézfémek (ólom, va<, cink .stb.).. 2 ml h} szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
- _mértékoldat nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat„ 

k) Szulfát. 5 ml h} szerinti oldatot az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mér_téke grammonként 100 ·y 804 

1) Arzenit,. 2 ml h) szerinti oldatot 5 csepp tömény R··sÓsavval és 1 ml R-kénhidrogénes 
vízzel elegyítünk .. Az oldat nem változhat. 

m) Arzénát, forzfát. 10 ml h) szerinti oldatot 1 ml R-ammóniumklorid-oldattal elegyi
tünk, 10 csepp R-ammónia-oldattal meglúgosítunk és 1 ml R-magnéziumszulfát-· 
oldattal összerázunk„ A reakcióelegy nem· változhat„ 

n) Klorid .. 2,5 ml h} szerinti oldatot az L 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

o) Szárítási veszte.ség.. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,2 g készitményt az L 104. lap 3} 
szerint 105°···on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség 22-24% lehet, 

p) Tartalmi meghatározás (arzén},. A 110°-on szárított készít~ény O, 1 mg pontossággal 
mért kb. 0,12 g-os részletét az I 106. lap 6/b szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,1 n

0
káliumbromát-oldat 3,746 mg (lg ,57351) As-t, illetőleg 11,96 mg 

(lg ,OT743) vízmentes nátriumanilarzonátot (C6H 70 3NAsNa) jelez .. 
q) 'Tartalmi meghatározá5 (nitrogén) „ A 110° -on szárított készítmény 0, 1 ing pontossággal 

mért kb. 0,20 g-os részletét mérőlombikban vízzel 20 ml-re oldjuk. Az oldat 
2,00 ml-es részletét az I. 118. lap 14/a szerint vizsgáljuk 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t, illetőleg 4,780 mg (lg ,67949). 
vízmentes nátriumanilarzonátot (C6H,03NAsNa) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és .makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az l) 
(arzenit) és m) (arzenát) szerint vizsgá\juk. 

Megjegyzés .. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható. 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregs2'ekrényben 
tartjuk. 

Inkompatibili< oxidáló szerekkel, nehézfém-sókkal. 
Másnév .. «Natrium arsanilicum», «Atoxyl» (V.. N .. ), Nátriumarzanilát, 

Adagolái .. 

23* 

Legnagyobb egyszeri adagja :per os . "l 
1. musc, 

Legnagyobb napi adagja per os { 
L musc„ í 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokása.s napi adagja 

per os l 
i. musc 

per os l 
i„ musc„ 

0,2 g 

0,2 g 

0,05-0, l g 

0,0:-0,1 g 



219. 

+ + Natrium arsenicicum 
( Natr. arsenicic.) 

Nátriumarzenát Dinátriumhidrogénarzenát 
Na 2HAs0 4,7H20 ms = 312,02 

Színtelen, levegőn elmálló kristályok. .. Szagtalan .. Íze gyengén sós. 99, 5 %
-101,9 % Na2HAs0 4, 7H20-t tartalmaz. 

Oldékony1ág. 1,5 sr vízben oldódik. R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. 
Kémhatá1 .. Vizes qldata ( 1 + 19) lúgos .. 

Azonossági vizsgálat 
a) ]'{átrium„ A só porrádörzsölt és megnedvesített próbája kiizzított platinadróton 

n"em világító lángba tartva, a lángot tartósan élénksárgára festi. 
b) Arzén. 0,05 g sót 3 ml tömény R-sósavban oldunk és az oldatot 5 ml R-kalcium

hipofoszfit-oldattal elegyítjük Enyhe melegítésre dús, barnásfekete csapadék 
válik le. 

c) Szekunder arzenál .. 0,2 g só 5 ml vízzel készült oldata 2 csepp I-fenolftalein-oldattól 
pirosra színeződik. Az oldatot 6 ·ml R-ezi)_stnitrát-oldattal össz~rázva barnaszínű 
csapadék keletkezik A csapadékos folyadék tisztája színtelen és 1 csepp I-metil
narancs-oldattól pirosra színeződik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 
d) Oldhatatlan és .színező anJ1agok. 2,5 g só 50 ml vízben maradék nélkül, tisztán és szín

telenül oldódjék 
Ezt az oldatot használjuk az e}, j), g), i}, .i) és l) alatti vizsgálatokhoz. 

e) Nehézfémek (ólom, va>, cink stb.). 10 ml d) szerinti oldatot az I 96 .. lap 2/b szerint 
vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy 10 csepp R-ammónia-oldattal lúgosítunk. 
A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, ill. Fe vagy Zn .. 

f) Külcium, niagnézium .. 5 ml d} szerinti oldatot 1 ml R-ammóniumklorid- és 3 ml 
R-ammónia-oldattal elegyítünk,. A reakcióelegy nem változhat.. 

g) Kálium. 2 ml d) szerinti oldatot az I 99 .. lap 8/b szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként. 2 mg K. 

h) Karbonát .. 1 g só 3 ml R-sósavban gázfejlődés nélkül oldódjék 
i) Szulfát .. 5 ml d} szerinti oldatot az L 100 .. lap 9/b szerint vizsgálunk A változás 

megengedett mértéke grammonként 200 'Y S04 , 

j) Klorid 10 ml d} szerinti oldatot az L 100. lap 10/b szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 50 'Y CI. 

k) Nitrát .. 0,2 g készítményt az I 100. lap 11) szerint'·- nitrát-mértékoldat nélkül 
-- vizsgálunk,. A reakcióelegy nen;i változhat. 

1) Arzenit. 10 ml d) szerinti oldathoz 5 csepp I-keményítő-oldatot elegyítünk. Az 
elegynek 0,05 ml 0,1 n jód-oldattól kékszínűvé kell válnia. E szín 5 percen 
belül nem tűnhet eL 

Minőségi kvantitativ vizsiálat 
m) Szárítási ve1zte1ég. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az L 104 .. 

lap 3) szerint 110°-on állandó súiyig sz'árítunk„ A súlyveszteség 40,0-40,5 % 
lehet .. 

n) 'Tartalmi meghatározás. mg pontossággal mért kb. 1,5 g porrádörzsölt sót mérő-· 
lombikban vízzel 100 ml-re oldunk Az oldat 10,00 ml-es részletéhez 200 ml-es 
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üvegdugós Erlenmeyer-lombikb_an 25 ml legtöményebb R-sósavat és 50 ml vizet 
elegyítünk, i:najd 3 g darabos R-káliumhidrogénkarbonátot szórunk a folya
dékba. A lombikot vízzel megnedvesített dugójával lazán elzá1juk A pezsgés 
megszűnte után gyorsan 1 g káliumjodidot dobunk az elegybe és a dugqj~val 
késedelem nélkül elzárt lombikot sötét helyre tesszük A kivált jódot 15 perc 
mulva !-keményítő-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátriumtiosZulfát-oldattal 
titráljuk .. 
J ml 0,1 n nátriumtioszu!fat-oldat 15,60 mg (lg ,19315) Na2HAs04,7H20-t 
jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az n) 

(tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk. 
lv[egjegyzés .. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 

használható 
Eltartál. Jólzáró üvegdugós üvegben, a méregszekrényben tartjuk. 
Inkompatibilis kalcium- és magnéziumsókkal és alkaloida-sókkal. 
Má1név„ Szekunder nátriumarzenát„ 

Adagolá>. Legnagyobb egyszeti adagía 

Legnagfobb napi adagja 

Szokásos egy1zeri adagja 

S:;,okáw1 napi adagja 

220. 

per os. l 0,005 g 
s .. cut 

per os l 0,015 g 
s„ cut. 

per os l 0 001-0 002 
s„ cut.. ' ' g 

per os l 0,003--;-0,0l g 
s. cut 

,:·' -t~';; . 1 /Y' /_::;v,,Natrium benzoicum 
/":. //. / -.;/,/',e . 

' · ·· ( Natr .. benzoic.) 
Nátriumbenzoát 

ms = 144,11 

Fehér, kristályos szemecskés por. Szaga nincs. Íze sajátos, édeskés, sós, karcos. 
81,5-85% benzoesavat (C,H,0 2), illetőleg 96,0-100,5% nátriumbenzoátot 
(G,H50 2Na) tartalmaz .. 

Oldékony1ág. 1,6 sr víz, 45 sr: R-szesz oldja .. Híg szeszbenjól oldódik. Éterben 
és kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan .. 

Kémhatá>.. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (! + 19) semleges 
vagy gyengén lúgos 

Azonossági vizsgálat 

a) .N'átrium„ A készítmény vízzel megnedvesített kis próbáját előzetesen kiizzított 
platinadp5ton nem világító lángba tartva, elhamvasz~juk. A maradék a lángot 
tartósan élénk sárgára festi„ 

b) Benzoát .. 0,01 g sót 2 ml vízben oldunk és. az oldathoz 4--5 csepp R-vas(III)
klorid-oldatot elegyítünk. Hússzínű csapadék keletkezik, mely R-sósavban 
oldódik .. 

c) 0,25 g sót 10 ml vízben oldunk és a megszűrt oldathoz J ml R-kénsavat elegyítünk.. 
A keletkezett csapadékot vízzel előre megnedvesített 6 cm átmérőjű papiros-

357 



szurore gyűjtjük. A szűredéket az n) alatti vizsgálat.hoz használjuk. A kevés 
vízzel szulfátmentesre mosott és tömény kénsav fölött kisZárított kristályok 
olvadáspon;ja 121°-124°„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 
d) Oldhatatlan é5 színezó anyagok„ 3 g só 60 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben mara

dék nélkül és tisztán oldódjék Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a Z 1 
színmérték-oldat„ Ezt az oldatot használjuk az e),J), g), i),j) és k) alatti vizs
gálatokhoz .. 

e) SavaHág .. A d) szerinti oldat h1drogénkitevője az L 77. lap 12) szerint meg
határozva, pH = 6, 5-nél nem lehet kisebb. 

f) Nehézférrwk (ólom, va5, cink .>tb). 10 ml d) szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
·-· mértékoldat J:!élkül ·- vizsgálunk .. A reakcióelegy nem változhat.. 

g) Kalcium, magnézium .. 10 ml d) szerinti oldatot az L 98. lap 6) szerint vizsgálunk 
A reakcióelegy nem változhat. 

h) Ammónium. 0,2 g sót az I. 99 .. lap 7/b szerint vizsgálunk. A lakmuszpapiros nem 
kékülhet meg .. 

i) K'arbonát. 5 ml d) szerinti oldat 3 ml R-meszes vízzel elegyítve kristálytiszta ma
radjon. 

j) Szulfát. 10 ml d} szerinti oldatot 8 ml vízzel elegyítünk és 2 ml R-sósavval meg„ 
savanyítunk„ Heves összerázás után .5 perc múlva a csapadékos fülyadékot 
6 cm átmérőjű, megnedvesített papirosszűrőn szűrjük s annyi vízzel mossuk, 
hogy a szűredék térfogata 20 ml legyen 
Ezt a szűredéket használjuk az m) alatti vizsgálathoz is„ 
10 ml szűredéket az l 99,. lap 9/a szerint - külön savanyítás nélkül·- vizs
gálunk A változás megengedett mértéke grammonként 200 y S04 .. 

k) Klorid. 5 ml d) szerinti oldatot 13 ml vízzel elegyítünk és az oldatot 2 ml R-salét
romsavval megsavanyítjuk,. Összerázás után a csapadékos fOlyadékot .5 perc 
mulva 6 cm átmérőjű megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük. A kristály
tiszta szűredék 10 ml-ét az I„ 100 .. lap 10/a szerint külön savanyítás nélkül vizs
gáljuk. A változás megengedett mértéke grammonként 200 y CL 

1) Klorid é.s 5J;erve.sen kötött klór„ O, 1 g sót porcelántégelyben 0,2 g vízmentes R--nátrium
kar bonáttal összekeverünk, majd a keveréket 0,3 g vízmentes R-nátriurnkarbo
náttal lefedjük„ Az elhamvasztott, majd kiizzított keveréket kihűlés után 10 ml 
R-salétromsavban oldjuk és kis papirOsszűrőn kristálytisztára szűrjük„ 2,5 ml 
szűredéket az l. 100„ lap 10/a szerint vizsgálunk .. ' A változás megengedett mér·· 
téke grammonként 1 mg Cl. 

m) Benzaldehid. 5 ml j) szerinti szűredékhez 5 ml R-kénessavas--fukszin-oldatot 
öntünk. Az elegy .5 percen belül nem változhat„ 

n) Redukáló anyagok.. A c) szetinti szűredékhez 0,05 ml 0,1 n káliumpermanganát
oldatot cseppentünk„ Az elegy 5 percen belül nem színtelene_dhet el 

o) Idegen .szerves attvagok„ Tömény kénsavval előzetesen kiöblített kémlőcsőben .5 ml 
R-tömény kénsavban 0,2 g készítményt oldunk. Az oldat színe nem lehet erő
sebb, mint a Z 1 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 
p) Szárítási veizte,ég 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,2 g sót ttz L 104. lap 3) szerint 

110°'on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 4 % lehet. 
q) Tartalmi meghatározá5 (nátrium). Platina- vagy nikkeltégelyben 0,1 mg pontosság·· 

gal. mért kb 0, 15 g sót óvatosan elhamvasztunk és addig izzítunk, míg teljesen 
kifehéredett .. A kihűlt maradékot meleg vízben oldjuk és a szükség esetén meg-· 
szűrt oldatot 100 ml-es főzőlombikba öblítjük. Az oldáshoz és átmosáshoz 30 ml 
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vizet használunk„ A lehűtött oldatot, 1 csepp I-metilvörös-oldatot használva 
jelzőül, 0, 1 n sósavval titráljuk„. A titrálás befejezése előtt a széndioxidot ki
forraljuk és a titrálást a lehűtött oldatban fejezzük be. 
1 ml O,I n sósav 14,41 mg (lg ,15868) nátriumbenzoátot (C7H 50 2Na) jelez .. 

r) Tartalmi meghatározá' (benzoe.iav). 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,15 g készít
ményt rázótölcsérben 10 ml víiben oldunk. Az oldatot 3 ml R-kénsavval meg-· 
savanyítva, három ízben 20--20 ml R-éterrel kirázzuk,. Az éteres oldatokat 
kevés vízmentes R-nátriumszulf:áttal födött kis vattapamaton 100 ml-es lombikba 
szűrjük. Az egyesített éteres oldatba kevés durva horzsakőport szórunk S az 
éter zömét ledesztilláljuk. A maradékot 50°-ot meg nem haladó hőmérsékleten 
szárazra párologtatjuk, so ml frisSen kiforralt meleg vízben feloldjuk s az oldatot 
!-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, O, 1 n nátronlúggal titráljuk .. 
1 ml 0,1 n nátrnnlúg 12,21 mg (lg ,08679) benzoesavat (C1H 60 2), illetőleg 
14,41 mg (lg ,15868) nátriumbenzoátot (C7H 50 2Na) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 0, 1 g-ja 
5 ml vízben maradék nélkül és tis.ztán oldódjék.. Az oldat 1 ml R-kénhidrogénes
vízzel (1-2 csepp R-nátriumszulfid-oldattal) elegyítve nem változhat (!fehéz 
fémek) .. 

Megjegy:;;is .. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött kés~ítmény 
használható. 

Eltartá5 .. .Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Nátriumbenzoátot tartalmaz a «Ceffeinum natríum benzoi,um» és az «lnjectia 

ceffeini natrii benzoioi 20%,» 
Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal, alkáliföldfém-sókkal, nehéz

fém-sókkal (csapadék) .. 

Adagolái.. Szokáso5 egy5zeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,5-2 g 
1,5-6 g 

NaHC03 

221. 

Natrium bicarbonicum 
( Natr .. bicarb.) 

Nátriumhidrogénkarbonát 

Fehér kristályos por.. Szaga nincs. Íze gyengén lúgos, sós. 
NaHC03-t tartalmaz .. 

ms = 84,02 

Legalább 99 % 

Oldékonyság. 12 sr víz oldja .. R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan„ 
Kemhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (! + 19) gyengén 

lúgos .. 
Azonossági vizsgálaÍ: 

a) ]{átrium. A só porrádörzsölt és megnedvesített kis próbája kiizzított platinadróton 
nem világító lángba tartva, a lángot tartós~n élénksárgára festi„ 

b) Hidrogénkarbonát 0,05 g só 2 ml R-sósavban élénk gázfejlődés közben oldódik. 
A fojlődő gáz szagtalan, 
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0,1 g sót 4 ml vízben oldunk. Az oldathoz 1 ml R-magnéziumszulfát-oldatot 
elegyítünk Változás nem észlelhető, forraláskor azonban fehér csapadék válik 
le belőle, · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan é< színezó anyagok, 2,5 g só 50 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben 
maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk ah), i), k), l) és m) alatti vizsgálatokhoz, 

d) Ólom. 1 g sót az I 96,, lap 1/b szerint vizsgálunk. A változás megengedett mér
téke grammonként 10 'I Pb, 

e) Nehézfémek (ólom, va<, cink stb,).. 1 g sót az L 96 lap 2/a szerint vízsgálunk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, ill. Fe vagy Zn. 

f) Arzén„ 1 g sóra kis lombikban .5 ml R-sósavat csepegtetünk és a heves pezsgés 
megszűnte után az oldathoz részl~tekben 5 ml legtöményebb R-sósavat elegyí
tünk. A továbbiakban az I 97 lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül -
vizsgálunk„ A só arzént nem tartalmazhat.. 

g) Va<, 1 g sót az L 98 lap 4/b szerint vizsgálunk. A változás. megengedett mértéke 
grammonkérit 10 'Y Fe. -

h) Kalcium, magnézium,, 10 ml e) szerinti oldatot az L 98, lap 6) szerint vizsgálunk, 
azzal az eltéréssel, hogy 4 ml R-ammónia-oldattal lúgosítunk. A reakcióelegy 
nem változhat.. 

i) Kalium,, 4 ml e) szerinti oldatot az L 99,, lap 8/b szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke gramm9nként 1 mg K„ 

j) K'arbondt, 1 g sót porceláncsészében 10 ml frissen kifOrralt és 15° alá hűtött vízben 
szétnyomkodunk„ A reakcióelegy 2 csepp I-fenolftalein-oldattól legfeljebb ha)., 
ván_y rózsaszínű lehet. E színnek azonban 1 ml O, 1 n sósavtól el kell tűnnie„ 

k) TioÚ.ulfát, <zulfid, redukáló anyagok.. 2 ml R-ezüstnitrát-oldathoz annyi R-ammónia
oldatot csepegtetünk, míg az eleinte keletkezett barnás csapadék éppen fel~ 
oldódott.. Másik kémlőcsőben 10 ml e) szerinti oldatot a széndioxid-fejlődés 
megszűnéséig forralunk„ A két oldatot összeöntve 10 percig vízfürdőn melegítjük„ 
A reakcióelegy nem ;;zíneződhet.. 

1) Szulfát,, 5 ml e) szerinti oldatot az ( 100 lap 9/b szerint vízsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 200 y S04 ,, 

m) Klorid, 2,5 ml e) szerinti oldatot az L 100. lap 10/b szerint vizsgálunk A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 200 ·y Cl. 

n) Nitrát h ammónium,, 0,1 g sót az L 100, lap 12) szerint~ ammónia-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk, A felfogó folyadék nem változhat 

Minőségi kvantitatív v.izsgálat 

o) Tartálmi meghatározás. 0, 1 mg pontossággal mért kb„ 1 g készítmériyt Vízzel 
mérőlombikban 100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es részletét, 2 csepp 
I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, 0,1 n sósavval titráljuk .. A titrálás be
fejezése előtt az oldacl:Jól a széndioxidot kiforraljuk és a titrálást a lehűtött 
oldatban fejezzük be„ 
l mr 0,1 n sósav 8,402 mg (lg ,92436) NaHC03-t jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkópMan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok), e) (ne.héz fémek) és j) (karbonát} szerint 
vizsgáljuk. 
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Megjegyzé;. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmeny 
használható„ 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk„ 
Nátriumhidrogénkarbonátot tartalmaz az «l~jectio irntonica Ringerí», «Pulvis 

Car0li», «Pulvi< dentifriciu< albul», «Tabletta theóbromini jodati», «Tabletta natríi 
bromati efferve;cen< g 3,.5», és a «Tabletta hydrargyri oxycyanati g 1,0» 

Mámév, «Natrium hydrocarbonicum» (Ph, Hg,, IV,,) Szódabikarbona, 

Adagolá" Szokárn< egy<zeri adagja p._er os \ 1_5 g 
Lven. 

Na 2B 40 1, !OH 20 

Szokáw; napi adagja 

:i.22. 

per os. \ 3_15 g 
Lven 

Natriuin boricutn 
(Natr, bor) 

Nátrium tetraborát Bórax 
ms = 381,44 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por, Szaga nincs,,. Íze gyengén 
lúgos,, Száraz levegőn kissé mállik. 99,0-103,0% Na 2B40„ 10 H 20-t tartalmaz„ 

OldékonJ•ság., 20 sr víz, 0,6 sr forró víz, 1,5 sr glicerin ok\ja, R-szeszben gyakor
latilag oldhatatlan, 

Kiimhatá<. Vizes oldata ( 1 + 19) lúgos,, 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium„ -Hevítve likacsos tömeggé duzzad, majd erősebb izzításkor átlátszó, 
színtelen gyönggyé olvad„ A nem világító lángot tartósan élénksárgára festi.. 

b) Borát„ 0,1 g bórax 5 ml \~zzel készült oldatát 1 ml R-sósavval megsavanyítjuk 
és kurkuma-papirost mártunk bele„ A 100°-on megszárított kurkuma-·papiros 
rózsaszínű lesz .. E szín 1 csepp R-nátronlúgtól sötétzöldre vagy kékesfeketére 
változik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan efs színező anyagok. 2 g bórax 40 ml vízben enyhe melegítéskor maradék 
nélkül, színtelenül oldódjék„ A kissé zayaros oldatnak néhány csepp R··sóSav
tól enyhe melegítésre fel kell tisztulnia., 
Ezt az oldatot használjuk a d),f), g) ésj) alatti vizsgálatokhoz, 

d) Nehézfémek (ólom, va<, cink <tb), 10 ml c) szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'I Pb, ilL Fe 
vagy Zn, 

e) Arzén. 1 g készítményt az L 9 7„ lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül -
vizsgálunk .. A készítmény arzént nem tartalmazhat. 

f) Vas„ 10 ml e) szerinti oldatot az L 98. lap 4/b szerint vizsgálunk A változás 
megengeC!ett mértéke grammonként 20 'I Fe, 

g) Kalcium, magnézium,. 10 ml e) szerinti oldatot az L 98„ lap 6) szerint vizsgálunk. 
A reakcióelegy nem változhat. 
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h) K'álium. 0,3 g készítményt az I 99. lap 8/b szerint vizsgálunk .• ·A változás meg-, 
engedett ~értéke grammonként 660 y K„ 

i) Karbonát 1 g porított készítményt 1 ml vízzel elkeverünk, majd a péphez 5 ml 
R-sósavat elegyítünk. A reakciókeverék nem' pezseghet.. 

j) Szulfát. 2,5 ml e) szerinti oldatot az I. 100. lap 9/b szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 400 'Y so„ 

k) Klorid. 0,1 g készítményt az L 100 .. láp 10/b szerint vizsgálunk A változás meg
engedett mértéke grammonkéll~ 250 y CL 

1) ]1/itrát és amm_ónium. 0,05 g készítményt aZ I„ 100., lap 12) szerint - ammónia
mértékoldat nélkül - vizsgálunk A felfogó folyadék ,nem változhat., 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

m) Tartalmi meghatározás (bórax) .. mg pontossággal mért kb. 2 g bóraxot mero
lombikban vízzel 100 ml-re oldunk Az oldat 10,00 ml-es részletét 100 ml-es 
lombikba csurgatjuk, 10 ml vízzel hígítjuk és 2 csepp 1-metilnarancs-oldatot 
használva jelzőül, 0, l n sósavval titráljuk„ A megtitrált oldatot az n) alatti 
vizsgálathoz használjuk. 
1 ml 0,1 n sósav 19,07 mg (lg ,28039) Na2B40 1,10H20-t jelez .. 

n) 'Tartalmi meghatározás (bór.sav). Az m} szerint megtitrált oldato~ 2 percig fOrral
juk és kihűlés után 3 g R-mannitot oldunk fel benne, vagy 15 ml R··invertcukor
oldatot öntünk hozzá. Az oldatot, 4...:.._5 csepp I-fenolftalein-oldatot használva 
jelzőül, O, 1 n nátronlúggal titráljuk. llelyes dolgozás esetén a megtitrált oldat 
piros színe 0,.5 g R-mannit (2,5 ml R-invertcukor-oldat) hozzáadására nem 
változik .. 
1 ml 0, 1 n nátrnnlúg 6, 184 mg (lg, 7912 7) H 3B03-t, illetőleg 9,536 mg (lg ,9 7936) 
Na2B40 1,IOH20-t jelez .. 
Az m) szerinti meghatárnzás eredménye legfeljebb 2 %-kal lehet magasabb, 
mint az n) szerinti meghatározásé, azonban mindkét eredménynek a meg
adott határértékek közé kell esnie .. 

Tájékoztató gyorsyizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 0,5 g-ja 
10 ml vízben maradék nélkül, csáknem tisztán és színtelenül oldódjék.. A vízzel 
15 ml-re kiegészített oldat 1 ml R-kénhidrogénes vízzel (1-2 csepp R-nátrium
szulfid-oldattal) összerázva nem változhat akkor sem, ha lakmuszpapirost 
használva jelzőül, R-sósavval gyengén megsavanyítjuk. 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható„ 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Nátrium tetrabor áttal ké<zül az «lnjectio arJenicalí< 1 % cum procaino lrydrochlo

rfro», a «Solutio ar5enicalio> és a «Solutiones ophthalmicae»„ 
Inkompatibilis nehéz fém-, alkáliföldfém-sókkal és alkaloida-sókkal. 
Má5név .. «Natrium te:traboricum», «Natrium biboracicum» .. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 0,3-1 g 
Szokáioi napi adagiá 0;9-3 g 
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223. 

Natrium bromatum 
( Natr. brom.) 

Nátriumbromid 

NaBr ms = 102,91 
Összeálló, fehér kristályos por. Szagtalan„ Íze csípős, sós. A levegőn nedvességet 

szí. A 130°-on szárított só legalább 99 % NaBr··t tartalmaz. 
Oldékonyiág. 1, 1 sr vízben és 10 sr R-szeszben oldódik. 
Ki!mhatái. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges. 

Azonossági vizsgálél,t 

a) Nátrium„ A só porrádörzSölt és vízzel megnedvesített kis prób~ja előzetesen ki
izzított platinadróton nem világító lángb11 tart-Va, a lángot tartósan élénk-· 
sárgára festi. 

b) Bromid .. 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk .. Az oldatot 1 csepp R-sósavval megsava
nyítjuk, majd 2 ml R-klornformot öntünk hozzá. Az oldathoz 1 csepp R-klóros 
vizet cseppentve és a kémlőcső tartalmát erősen összerázva az elkülönülő kloro-, 
formos réteg sárgaszíilű„ Szaporítva a klóros víz mennyiségét, összerázás után 
az elkülönülő kloroformos réteg narancsvörös-színű„ Ez a szín a klóros víz fülös„ 
legétől nem tűnik el, legfeljebb sárga lesz .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) 2 g só 40 ml fi:issen kiforralt és lehűtött vízben maradék nélkŰl, tisztán és szín
telenül oldódjék.. Ezt az oldatot használjuk ad), i),j) és m) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Lúgosság 10 ml e) szerinti oldathoz 0,2 ml 0,01 n sósavat elegyítünk. Az oldat 
2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem színeződhet, 

e) Ólom .. 1 g sót az I. 96., lap !/a szerint vizsgálunk A változás megengedett mér·· 
téke grammonként 10 'Y Pb .. 

f) Nehézfémek (ólom, vqs, ánk stb.) .. 1 g sót az I. 96 .. lap 2/a szerint vizsgálunk ,A vál-
tozás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, i!L Fe vagy Zn. · 

g) A1;;;én 1 g sót az L 97 .. lap 3jb szerint --, arzén-mértékoldat nélkül --· vizsgá
lunk .. A só arzént nem tartalmazhat. 

h) Vas.. 1 g sót az I. 97 .. lap 4/a szerint vizsgálunk A változás megengedett mértéke 
t'.!rammonként 10 "'/ Fe. 

i) Bárium .. 5 ml e) szerinti oldatot 2 csepp R-kénsavval megsavanyítunk„ Az oldat 
5 perc mulva is kristálytiszta maradjon„ A só báriumot nem tartalmazhat. 

j) Kalcium, magnézium. 10 ml e) szerinti oldatot az L 98. lap 6) szerint vizsgálunk. 
A reakcióelegy nem változhat. 

k) Ammónium,. 0,05 g porrádörzsölt sót 2 ml R-nátronlúggal mel~gítünk„ Ammónia
szag nem lehet érezhető .. 

1) Kdlium .. 0,5 g sót az L 99 .. lap 8/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 400 1' K„ _ 

m) Szulfát. 4 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 2.50 y 804 „ 

n) Bromát [vas( Ifi), réz(ll)].. 0,05 g R.káliumjodiddal kevert 0,5 g sót a «Kalium 
jodatum>> cikkely m) pon,ja szerint (II. 306. lap) vizsgálunk A folyadék 5 percen 
belül nem kékülhet meg .. 

o) Klorid. A tartalmi, meghatározá~~al kapcsolatban az ,s) szerint ~izsgálunk. 
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p) ,Jodid. 0,5 g sót 5 ml vízben oldunk s az 50°-·60°-ra felmelegített oldathoz 1 csepp 
R-sósavat és 3 csepp R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk A lehűtött oldatot 
1 ml R-kloroforriimal összerázzuk„ Az elkülönülő kloroform nem lehet rózsa
$ZÍnít 

Minőségi kvantitaiiv vizsgálat 

q) Szárítáfi ve.szteség 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g sót az I. 104 .. lap 3) szerint 
130° -on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 5 % lehet 
M~gjegyzés.. A több nedvességet tartalmazó készítményt 130"0 -on való szárítás-· 
sal megjavíthatjuk ! · 

r) Tartalmi meghatáiozá' (bromid). A porrádörzsölt és 130°-on kiszárított só 0,1 mg 
pontossággal mért kb. 1,00 g-os részletét mérőlombikban 100 ml-re oldjuk. 
10,00 ml oldatot a «Kalium bromatum» cikkely i) pontja szerint (IL 297 .. lap) 
vizsgálunk„ 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 10,29 mg (lg ,01247) NaBr-.t jelez. 

s) Tartalmi meghatározás (klorid). Az r) szerint megtitiált folyadékot a «Kalium 
bromatum» cikkely ') pontja szerint (II 296 lap) vizsgáljuk 
1 ml 0,01 n ezűstnitrát-oldat 0,5845 mg (lg ,76681) NaCl-t jelez .. 
A nátriumbromid legfeljebb 1 % NaCl-t tartalmaz.hat .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az f) 

(nehéz fémek) és n) (bromát stb . .) szerint vizsgáljuk. Vízben ( 1 + 2) maradék 
nélkül, kristálytisztán és színtelenül oldódjék 

Megjeg7;:.éL Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható .. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, száraz helyen tartjuk.. 
Nátriumbrnmidot tartalmaz az «lnjectio natrii bromati 10%», a «Natrium bromatum 

mlutum 33,3 %» és a «Tabletta natrii bromati efferve<cens g 1» 
Inkompatibilis egyes alkaloida-sókkal, barbitursav-sókkal és oxidáló szerekkel .. 

Adagolás' Szokásos egyszeri adagja per os 1- 3,0 g 
i.. ven.. 0,5-1,0 · g 

Szokásos napi adagja per os 
j„ ven 

224. 

3-10 g 
0,5-2,0 g 

Natriurn brornatum soluturn 33,3% 
( Natr .. brom .. .sol.) 

Nátriumbromid-oldat 

Kristálytiszta, színtelen folyadék. Szagtalan. Íze csípős, sós .. 33,1-33,5% 
NaBr-t tartalmaz .. 

Ki!mhatás .. A frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígított oldat (3 + 17) semleges .. 
Sűrűség. 1,322-1, 327 .. 
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Készítés,. 331/ 3 g nátriumbromidot (natrium bromatum) annyi vízben (aqua 
dmillata) oldunk, hogy a kész oldat súlya annyi g legyen, ahány % NaBr-t 
tartalmaz a felhasznált nátriumbromid,. 

Azonossági vizsg~1at 

a) ]1/átri'um„ Az oldat egy cseppje előzetesen kiizzított piatinadróton nem világító 
lángba tartva, a lángot tartósan élénk sárgára festi 

b) Bromid. Az oldat 3 cseppjét 2 ml vízzel hígí;juk ,rnajd 2 ml R-kloróformot öntünk 
hozzá„ ... \z oldathoz 1 csepp R-klóros vizet cseppentünk és a kémlőcső tartalmát 
erősen összerázzuk„ Az elkülönülő kloroformos réteg sárgaszínű, Szaporítva 
a klóros víz mennyiségét, heves összerázás után az elkülönülő kloroformos 
réteg vörösbarna-színű, Ez a szín a klóros víz fölöslegétől nem tűnik el, legfeljebb 
sárga iesz · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

• e) Oldhatatlan és színezi! anyagok.. A nátriumbromid-oldat űledékmentes, kristály-
tiszta és színtelen legyen. 
6 g készítményt 34 ml fiissen kifori.:.alt és lehűtött vízzel hígítunk. Ezt az oldatot 
használjuk ad), i), J) és m) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Lúgo55ág k) Ammónium 
e) Ólom.. 1) Kálium. 
f) Nehéz fémek. m) Szulfát .. 
g) Arzén. n) Bromát stb. 
h) Vas o) Klorid 
i) Bárium p) ,Jodid .. 
j) Kalcium 
Ad), i), j) és m) szerinti vizsgálatokat a e) szerinti oldattal a «Natrium bromatum>> 

cikkely azonos pontjai szerint végezzük„ 
Az e), f), g) és h) vizsgálatot 3 g készítménnyel, az l), n) és p) vizsgálatot 1,5 g 

készítménnyel, a k) vizsgálatot 1 g készítménnyel a «Natrium brornatum» cikkely 
azonos pontjai szerint végezzük. 

A változások megengedett mértéke {d)-p)] 1/3-a a «Natrium bromatum» cikkely-
ben megengedett értékeknek. · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

q) Tartalmi meghatározás (bromid) 0,1 mg pontossággal mért kb. 3,00 g nátrium
bromid-oldatot a «Nat1ium bromatum» cikkely r) pontja szerint. vizsgáljuk. 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 10,29 mg (lg ,01247) NaBr-t jekz. 

r) Kloridtartalom. A q) szerinti megtitrált oldatot a «Natrium bromatum» cikkely s) 
pon~ja szerint vizsgáljuk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált oldat üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen. 

A készítményt azf) (nehéz fémek) és n) [bromát, szín bróm, vas(III), réz(II)] 
szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fenytől védve tartjuk. 
Nátriumbromid-oldattal készül az «Elixirium thJ'mi compositum». 
Inkompatibilis oxidáló szerekkel (bomlás), morfin-·, etilmorfin-, kodein-, papa·-

verin-, sztrichnin-sókkal, semleges kinin.-sókkal (csapadék).. · 
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lvfegjegyzé<,. Ha az orvos a «Natrium bromatum»-ot vizes oldatban rendeli, 
1 súlyrész «Natrium bromatum» helyett 3 súlyrész «Natrium bromatum so./utum»
ot mérünk le és a 2 súlyrésznek megfelelő víz mennyiségét az oldat készíté-· 
séhez előírt víz súlyából levonjuk. 

225. 
Natrium carbonicum crystallisatum 

( Natr .. carb .. c'.yst.) 

Kristályos nátriumkar honát 
Na2C03,10H 20 ms= 286,16 

Színtelen, levegőn elmálló kristályok. Szaga nincs. Íze lúgos„ 99,5-103,0% 
Na 2C03,10H 20-t tartalmaz„ 

Oldékonyság. 1,1 sr víz, 0,2 sr forró víz oldja .. R-szeszben gyakorlatilag oldha
tatlan. 

Kémhatás .. Vizes oldata (1+9) erősen lúgos .. 

Azonossági vizsgálat 

a) .Nátrium„ A készítmény porrádörzsölt és megnedvesített kis próbája küzzított 
platínadróton nem világító lángba tartva a lángot tartós.an élénksárgára festi.. 

b) Karbonát 0,05 g készítmény 2 ml R-sósavban élénk pezsgés közben oldódik„ 
A fejlődő gáz szagtalan„ 
0, 1 g készítményt 4 ml vízben oldunk és az oldathoz 1 ml RMmagnéziumszulfát
oldatot elegyítünk. Fehér csapadék válik ki. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan és színező anyagok. 3 g készítmény 60 ml vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk az e), g), h),j), l), m), n) és o) alatti vizsgálatokhoz„ 

d) Ólom .. 1 g készítményt L 96 .. lap 1/b szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 10 y Pb. 

e) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb . .) .. 10 ml e) szerinti oldatot az L 96 .. lap 2/b sze
rint vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb ill.. 
Fe vagy Zn. 

f) Arzén 1 g készítményhez 5 ml R-sósavat csepegtetünk és a pezsgés megszűnte 
után az oldathoz részletekben 5 ml legtöményebb R-sósavat elegyítünk. A to
vábbiakban az L 97 .. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk.. 
A só arzént nem tar talmazh_at 

g) Vas.. 10 ml e) szerinti oldatot az I. 98. lap 4/b szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mé_rtéke grammonként 20 y Fe. 

h) Kalcium .. 10 ml e) szerinti oldathoz 100 ml-es főzőlombikban annyi R-sósavat 
csepegtetünk, hogy az oldat lakmuszra éppen semleges legyen.. A folyadék
ban 0,1 g R-nátriumacetátot oldunk és térfOgatát 14 ml-re egészítjük ki A to-, 

vábbiakban az L 98. lap 5/a. szerint vizsgálunk. A változás megengedett mér
téke grammonként 100 y Ca. 
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i) K'álium„ Az a) szerinti vizsgálatnál a láng színe kék színszűrőn át nézve llem lehet 
vöröses„ 

j) Hidroxid .. 5 ml e) szerinti oldathoz 10 ml R-báriumklorid-oldatot elegyítünk.. 
A csapadékos folyadék tiszt~ja 2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem színeződhet .. 

k) Hidrogénkarbonát .. Aj) szerinti csapadékos folyadékot 6 cm átmérőjű, el(íre meg
nedvesített papirosszűrőn kristálytisztára szűrjük,.· A szűredék 1 percig fOrra~va 
nem változhat 

1) Szulfid, szulfit, tioszulfát;· redukáló anyagok„ 2 ml R-ezüstnitrát-oldathoz annyi R
ammónia-oldatot csepegtetünk, hogy az eleinte keletkezett barnás csapadék 
éppen feloldódjék A folyadékhoz 1 ml e) szerinti oldatot elegyítünk és 5 percig 
forró vízfürdőben melegí~jük„ A reakciókeverék nem színeződhet. 

m) Szulfát. 10 ml e) szerinti oldatot az I 100 .. lap 9/b szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y S04 ., ,. 

n) Klorid. 5 ml e) szerinti oldatot az L 100 .. lap 10/b szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y Cl. 

o) Nitrá.t és amn.zónium 4 ml e) szerinti oldatot az l 100. lap 12) szerint - ammónia
mértékoldat nélkül - vizsgálunk. A felfogó folyadék színe nem változhat. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

p) Szárítási ve.szteség.. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,2 g sót az I 104. lap 3) szerint 
vizsgálunk, azzal az eltéréssel, hogy a lemért sót előbb 2.4 óráig tömény kén
sav fűlött mállasztjuk, s azután 130°-on állandó súlyig szárítjuk„ A súlyveszte-
ség 62,0-63,5 % lehet.. · 

q) Tartalmi m~ghatározás .. mg pontossággal mért kb 1,4 g sót mérőlombikban vízzel 
100 ml-re oldunk.. Az oldat 10,00 ml-es részletét, 2 csepp I-metilvörös-oldatot 
használva jelzőül, 0;1 n sósavval titráljuk„ A titrálás befejezése el?tt a szén
dioxidot kiforraljuk és a titrálást a lehűtött oldatban fejezzük be. 
1ml0,1nsósav14,31 mg (lg ,15559) Na2C03,10H20-tjelez .. 

Tájékozt.ató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a ') 
(oldhatatlan és színező anyagok), e) (nehéz fémek) és q) (tartalmi meghatározás) 
szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk.. 
Kristályos nátriumkar bonáttal készül a «Sapo steqfini» .. 
Inkompatibilis savakkal, meszes vízzel, nehéz fém-·sókkal, ammónium-sókkal.. 
Másnév .. Kristály-szóda .. 

226. 
Natrium carbonicum siccatum 

( Natr. carb .. sicc.) 

Szárított nátriumkar honát 

Tájékoztató képlet: Na 2C03,H20 ms = 124,02 

Finom fehér por. Szaga nincs .. Íze lúgos. Vízben melegedés közben oldódik. 
Nedves levegőn vizet szí. 96,5-100,5% Na2C03,H20-t tartalmaz„ 
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Oldékonyság .. 4 sr víz, 2 sr forro víz olqja .. R-szeszben gyakorlatilag oldha-· 
tatlan„ 

Kémhatás. Vizes oldata ( 1 + 9) erősen lúgos .. 
Készítés„ Dmva porrá tört kristályos nátriumkar bonátot (natrium wrbonicum 

crystallisatum) néhány napig szobahőmérsékleten, majd 40°-50°"on állandó 
súlyig szárítunk. 

Azonossági vizsgálat 

a) J\fdtrium„ A készítmény po11ádörzsölt és megnedvesített kis próbája kiizzított 
platinadróton nem világító lángba tartva, a lángot tartósan élén_ksárgára festi,, 

b) Karbonát. 0,05 g készítmény 2 ml R-sósavban 'élénk pezsgés közben oldódik. 
A fejlődő gáz szagtalan. 
O, 1 g készítményt 4 ml vízben oldunk és az oldathoz 1 ml R-magnéziumszulfát
oldatot elegyítünk. Fehér csapadék képződik. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

c)-o) A készítményt a «Natrium carbonicum crystal!isatum>> cikkely c)--o} pontjai 
szerint, vizsgáljuk azzal az eltéréssel, hogy a vizsgálatokhoz a készítményből 
az ott megadott súlymennyiségeknek felét mérjük le„ A változások megengedett 
mértéke kétszerese a «Natrium carbonicuní crystallisatum» cikkelyben meg
adott értékeknek, 

Minő s égi kvantitativ v~zsgálat 

p) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,2 g sót az I. 104 .. lap 3) szerint 
130°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség l~,0-17,0 % lehet.. 

q) Tartalmi meghatározás. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,6 g sót mérőlombikban 
vízzel 100 ml-re oldunk,. Az oldat 10,00 ml„es részletét, 2 csepp I-metilvöi::ös
oldatot használva jelzőül, O, 1 n sósavval titráljuk. A titrálás bef<".jezése előtt 
a széndioxidot kiforraljuk és a titrálást a lehűtött oldatban fejezzük be„ 
1 ml O,l n sósav 6;201 mg (lg ,79246) Na 2C03,H 20-tjelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
e) (oldhatatlan és színező anyagok), e) (nehéz fémek) és a q) (tartalmi meg
határozás) szetint vizsgá\juk. 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk„ 
Inkompatibilis savakkal, meszes vízzel, nehéz fém-sókkal, ammónium-sókkal.. 

227. 
Natrium chloratum 

(Natr.. chlo1.) 
Nátriumklorid 

NaCl ms = 58,45 

Színtelen, kockaalakú kristályok vagy fehér kristályos por.. Szaga nincs, 
íze sós. A 130°-on szárított só legalább 99 % NaCl-t tartalmaz. 
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Oldékonyság .. 2,8 sr víz és 2, 7 sr forró víz oldja .. 5 sr glicerinben, 160 sr R-szeszben 
oldódik. · 

Kémhatá.s.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1+19) semleges„ 

Azonossági vizsgálat 

a) ]{átrium. A só por1ádörzsölt és vízzel megnedvesített próbája kiizzított platinam 
dróton nem világító lángba tartva, a lángot tartósan élénk sárgára festi. 

b) Klorid .. 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk. Az oldatot 1 csepp R-salétromsavval rneg
savanyítjuk és 1 ml R-ezüstnitr át-oldattal elegyítjük„ Túrós, fehér csapadék 
keletkezik, amely R-ammónia-oldat fölöslegében oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok.. 2 g só 40 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben mara
dék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk a d), j) és l) alatti vizsgálatokhoz .. 

d) LúgoSJág, 5avasság„ 10 ml e) szerinti oldat két csepp I-fenolftalein-oldattól szín~ 
telen maradjon, de O,l ml 0,01 n nátronlúggal elegyítve rózsaszínű legyen„ 

e) Ólom 2 g sót az I. 96. lap I/a szerint vizsgálunk.. A változás megengedett mér
téke grammonként 5 y Pb. 

f) Nehéz fémek (ólom, vas, cink .stb.).. 1 g sót az L 96 .. lap 2/a szerint vizsgálunk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb ill. Fe vagy Zn„ 

g) Arzén 1 g sót az L 97. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk. 
A só arzént nem tartalmazhat. 

h) Vas. 1 g sót az I. 97. lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mér~ 
téke grammonként 10 'Y Fe 

i) Bárium„ 1,0 g sót 5 ml vízben oldunk s az oldatot 2 csepp R-kénsavval összerázzuk 
Az oldat .5 perC mulva is kristálytiszta maradjon„ A só báriumot nem tartal
mazhat.. 

j) J(alcium és 11zagné;:.ium. 10 ml e) szerinti oldatot az I„ 98, lap 6) szerint vizsgálunk, 
A reakcióelegy nem változhat. 

k) Kálium. 1 g sót az L 99. lap 8/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 200 'Y K. 

1) Szulfát. 10 ml e} szerinti oldatot az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y 804. 

m) Jodid; 1 g sót 5 ml vízben oldunk s az 50°-60°-ra felmelegített oldathoz 1 csepp 
R-sósavat és 3 csepp R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk. A lehűtött oldatot 
1 ml R-kloroformmal erősen összerázzuk„ Az elkülönülő kloroform nem lehet 
rózsaszínű. 

n) Bronzid„ .Az m) szerinti oldathoz 1 csepp tízszeresére felhígított R-klóros vizet 
cseppentünk s a folyadékot ~jból összerázzuk„ Az elkülönülő kloroform szín
telen maradjon. 

Minőségi kvalltitativ vizsgálat 

o) Sz:árítáfi ve5z;teség„ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g elporított sót az I. 104„ lap 
3) szerint 130°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 

p) Tartalmi meghatáro;:,_á5 (klorid), A porrádörzsölt és 130°·-on szárított só 0,1 mg 
pontossággal-mért kb .. 0,60 g-os részletét mérőlombikban 100 ml-re oldjuk 
10,00 ml oldatot 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba csurgatunk, majd kev~s durva 
horzsakőport hintve hozzá, 50 rnl vízzel és 5 ml -R-salétromsavval elegyítjük. 
Az oldathoz 20,00 ml 0,1 n ezüstnitrát-olda-tot pipettázunk s a folyadékot, 2 g 
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káliumnitrátot oldva fel benne, 3 percig élénken forraljuk. A lehűtött oldatot 
1 ml I-vas(III)nitrát-oldatot használva jelzőül, O, 1 n káliumrodanid-oldattal 
titráljuk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 5,845 mg (lg ,76681) NaC!-tjelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok), f) (nehéz fémek) és i) (bárium) szerint 
vizsgá\juk. 

Megjegy;,h Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
használhatunk. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Nátriumkloridot tartalmaznak az injekciók, a «Solutiones ophthalmieae», «Pulvis 

Caroli», «Solutio natrii ehlorati isotoniea», «Tabletta hydrargyri biehlorati eorrosivi g 1» 
és a «Tabletta natrii ehlorati g 0,90». 

lnkompatibilil ezüst-· és ólom-sókkal (csapadék) .. 
Másnév„ «Natrium chloratum purum»„ Tiszta konyhasó. 

Adagolás .. Szokása s egyszeri adagja per os 
~- cut., l 
1. ven. 

1 5 g 

0,09- 9 g 

Szokása s napi adagja per os 3 -,-10 g 

s .. cut. l 0,09- 9 g 
i.. ven„ 

Megfegy::;és.. Szappankészítéshez árubeli konyhasót használunk. 

228. 
Natrium citricum 

(N atr. citr.) 
Trinátriumcitrát 

jCH2 .. COONa 

!l/oH 
ex j' 2H20 
j "cooNa 

:(JH2 .. COON~j /l;) 
ms = 294,12 

Színtelen kristályok, vagy fehér, kristályos por .. Szaga nincs. Íze sós„ Hevítve 
megolvad, majd szenesedés közben szúrós szagú gáz fejlődik belőle és 1ikacsos 
tö~eggé duzzad. 86,9-88,0% vízmentes trinátriumcitrátot (C6H 50 1Na3), 

illetőleg 99,0-100,2 % kristályos trinátriumcitrátot (C6H 50 1Na3,2H 20) tar
talmaz. 
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Oldékonyság .. 2 sr víz, 0,6 sr forró víz, 4500 sr R-szesz oldja. Éterben és kloro-· 
formban gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kemhatás Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (! + 19) gyengén 
lúgos vagy semleges .. 

Azonossági vizsgálat 

a) ]\fátrium, A só porrádörzsölt éS megnedvesített kis próbáját kiizzított platina-· 
dróton nem világító lángba tartva elharnvasz~juk, A maradék a lángot tartósan 
élénksár gár a festi„ 

b) Citrát .. 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk Az oldatot 2 ml R-Denigés-oldattal ele-· 
gyítve felforraljuk és 1 ml o, 1 n káliumpermangallát-oldatot csepegtetünk 
hozzá .. Az oldat csakhamar elszíntelenedik és dús fehér csapadék válik ki belőle 

( acetondikar bonsavas higany). 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan '5 <ZÍnezö anyagok.. 3 g só 60 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben ma1a
dék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk ad), h), i), j) és k) alatti vizsgálatokhoz, 

d) Sava<.ság, lúgos.ság .. 10 ml c) szerinti oldat hidrogénkitev~je az L 77.. lap 12) sze
rint meghatározva pH = 7-8 legyen., 

e) Nehézfémek (ólom, va<, cink .stb.) .. 1 g készítményt az I. 96. lap 2/a szerint vizs-· 
gálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 10 y Pb, ill Fe vagy Zn„ 

f) Arzén. 1 g sót az l 97. lap 3/b szerint -arzén-mértékoldat nélkül-· vizsgálunk. 
A só arzént nem tartalmazhat. 

g) Kalcium.. 0, 1 g sót nikkel- vagy platinatégelyben elhamvasztunk és óvatosan ki-· 
izzítunk. Az izzítási maradékot kihűlése után 1 ml R-ecetsavban oldjuk. Az 
oldatot 10 ml vízzel hígítjuk, felforr aljuk, majd megnedvesített kis papiros
szűrőn kristálytisztára szűrjük .. A szűredéket az 'l. 9~„ lap .5/a szeriqt vizsgáljuk„ 
A változás megengedett mértéke grammonként 500 'Y Ca:„ 

h) Kálium. 2 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 8/a szerint·- kálium-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat. 

i) Szulfát .. 10 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y S04 

j) Klorid. 5 ml c) szerinti oldatot az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y Cl. 

k) Oxalát, tartarát .. 8 ml c) szerinti oldatot 2 ml R-ammónia-oldattal és 2 ml R-kalcium· 
klorid-oldattal összerázunk„ Az elegy 5 percen belül kristálytiszta maradjon, 

1) idegen .szerves a~yagok (tartarát, cukor). Tömény kénsavval kiöblített kérrJőcsőben 
5 ml tömény R-kén~avban 0,2 g porított sót oldunk Az oldatot 10 percig víz-· 
fürdőn melegítjük. A lehűtött folyadék színe nem lehet erősebb, mint a B 1 
színmérték-oldat„ 

Minőségi kVantitativ vizsgálat 

m) Szárítá<i veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,2 g sót az L 104 lap 3) szerint 
150°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség 10-13 % lehet. 

n) Tartalmi meghatározds (nátrium) .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,1 g sót nikkel-· 
vagy platinatégelyben óvatosan elhamvasztunk, A maradékot időnként vízzel 
megnedvesítjük, majd megszárítjuk és újból kiizzítjuk .. A csaknem fehér mara-· 
déko't meleg vízben oldjuk és a szükség esetén megszűrt oldatot 100 inl-es főző
lombikba öblítjük. Az oldásra és átmosásra kb. 30 ml vizet használunk. Az 
oldatot 1-2 csepp I-metilvörös-oldatot használvajelzőül, 0,1 n sósavval titráljuk. 
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A titrálás befejezése előtt az oldatból a széndioxidot kiforraljuk és a titrálást 
a lehűtött oldatban fejezzük be. 
1 ml O, 1 n sósav 8,603 mg (lg ,93465) vízmentes trinátrimncitrátot{C6H 50 7Na3), 

illetőleg 9,804 mg (lg ,99140) kristályos trinátriumcitrátot (C6H 50 1Na3,2H20) 
jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok), e) (nehéz fémek) és k) (oxalát, tartarát) 
szerint vizsgáljuk, 

A1egjegyzés Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható, 

Éltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk, 
Trinátriumcitrátot tartalma:;; az «Injectio natrii citrici 3,3%», 
Inkompatibilis egyes alkaloida-sókkal (csapadék) és oxidáló szerekkel,, 
Má5név„ «Natrium citricum neutrum», «Natriu·m citricurn tribasicum». 

Tercier nátriumcitrát„ 

NaF 

Adagolás S:;;okásos egys:;;eri adagja per os, 1 ,_5 g 
L ven, O, 7-1,5 g 

Injekciós 

&okáso s napi adagja per os, 15 g 
1 ven, 0,7-1,5 g 

kés:;;ítmények nátriumcitrát-tartalmát vizmentes ,sóban adjuk 

229. 
+ + Natriutn fluoratutn 

( Natr ,, fluor.) 

Nátriumfluorid 
ms = 42,00 

Fehér por,, Szaga nincs, Íze sós,, Legalább 98 % NaF-t tartalmaz, 
Oldékonyság. 26 sr víz lassan oldja. R-szeszben alig oldódik, 
Kemhatás, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (! +49) semleges 
vagy gyengén lúgos,, 

Azonossági vizsgálat 

a) .N'átrium .. A készítmény vízzel megnedvesített kis próbája kiizzított platinadróton 
nem világító lángba tartva, a lángot tartósan élénksárgára festi„ 

b) Fluorid, 0,0.5 g készítményt óraüvegen néhány csepp R-kénsavval lecseppentünk, 
majd a keveréket 1 percig kis_ láng fClett melegítjük,. A lehűtött, leöblített és 
megszárított óraüvegen marás nyomai láthatók„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

-e) Oldhatatlan tfa színező an;1agok„ 0,15 g készítmény 10 ml vízben n1aradék nélkül 
és színtelenül oldódjék. Az oldat legfeljebb gyengéIJ opalizálhat,, A szükség 
esetén megszűrt oldatot hasznáUuk, a h) alatti vizsgálathoz. 

d) Savasság, lúgonág. cg pontossággal n1ért 2,0 g sót platinacsészében 4D ml vízben 
oldunk és az oldatot 10 ml telített káliumnitrát-oldattal elegyítjük. A 0°-ra 
hűtött elegyhez 3 csepp !-fenolftalein-oldatot cseppentünk. 
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Ha a reakcióelegy színtelen, úgy azt 0, 1 n nátronlúggal addig titráljuk, míg 
az oldat gyengén piros színe 15 másodpercig megmárad. 
E célra legfeljebb 2 ml O, 1 n nátronlúg fogyhat 
Ha a reakcióelegy az !-fenolftalein-oldat" hozzáadása után pirosszínű, úgy azt 
óva~os keverés közben 0,1 n sósavval titráljuk„ E céhe legfeljebb 0,.5 ml 0,1 n 
sósav fogyhat., 
A semleges oldatot használjuk az i) alatti vizsgálathoz. 

e) }lchézfémek (ólom, vas, cink stb )„ 2 g sót platinacsészében 10 ml tömény R-·sósav
val elegyítve szárazxa párologtatunk. Ezt az eljárást 10 ml tömény R-sósavval 
megismételjük,. A maradékot néhány csepp R-sósavval megsavanyított .50 ml 
vízben oldjuk és az oldatot szükség esetén megszű1jük. 
Ezt az oldatot használjuk az f) alatti vizsgálathoz is 
10 ml oldatot az L 96 lap 2/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 25 ·y Pb ill. Fe vagy Zn. 

f) Szulfát, 5 ml e) szerinti oldatot az L 99, lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 'Y S0 4 

g) Szuijit, 0,5 g sót 20 ml vízben oldunk. Az oldatot 1 ml R-sósavval elegyítjük és 
1-2 csepp_ !-keményítő-oldatot használva jelzőül, 0,01 n jód··oldattal titráljuk„ 
A 0;01 n jód-oldatból legfeljebb 0,1 ml fogyhat,, 

h) Klorid, A e) szerinti oldatban 0,10 g R-bórsavat oldunk és az oldatot 2 ml R
salétromsavval rp_egsavanyítjuk„ A reakcióelegy egyik feléhez 1 ml R-ezüst~ 
nitrát-oldatot, másik feléhez 1 ml vizet elegyítünk„ A folyadékokat összerázzuk 
és 5 perc mulva összehasónlí~juk. Az ezüstnitrátot tartalmazó oldat nem lehet 
zavarosabb az összehasonlító oldatnál 

i) Fluoroszilikát A d) szerint semlegesített oídatot felforraljuk és melegen tit1áljuk 
O, 1 n nátronlúggal a piros szín megjelenéséig, 
E célra legfeljebb 1,.5 ml 0,1 n nátronlú.g fűgyhat. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) Oldhatatlan maradé~ mg pontossággal mért 1 g sót az L 103, lap 1) szerint vizs-, 
gálunk. A maradék legfeljebb 0,05 % lehet. 

k) Szárítási veszteség,, 0,1 mg pontossággal mért 0,5 g sót az L 104, lap 3) szerint 
150°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet, 

1) Tartalmi meghatározás (nátrium), 0,1 mg pontossággal mért kb,, 0,04 g sót platina-' 
tégelyben néhány csepp tömény R-salétromsavval több ízben lefilstölünk„ 
A maradékot 0,5 g R-bórsavval keverve óvatosan kiizzítjuk .. Az izzítási maradé-, 
kot vízfürdőn melegítve, kevés vízbeI). oldjuk, majd 30 ml vízzel 100 ml~es lom-· 
bikba öblítjük Az oldatot, 1-2 csepp I-p-etoxikrizoidin-oldatot használva 
jelz6ül, 0, 1 n sósavval titráljuk„ 
1 ml 0, 1 n sósav 4,200 mg (lg ,62325) NaF-t jelez, 

Tájékoztató gyor'svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk, 

Eltartás,, Jólzáró üvegdugós üveg}?en a méregszekiényben tartjuk, 

Adagolás, Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokáso,s egyszeri adagja 
Szoká.so s napi adagja 

0,0005 g 
0,001 g 

0,0005 g 
0,0005 g 
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NaOH 

~30. 

+ Natrium hydroxydatum 
(Natr. hydroxyd) 
N átriumhidroxid 

ms = 40,01 

Fehér, sugarasan kristályos törésű rudacskák vagy lencse nagyságú szemecskék. 
A levegőből nedvességet és széndioxidot szí, majd elfolyósodik és utóbb meg
szilárdul.. A nátriumhidroxid maró lúg. Szagtalan,, Még igen híg: vizes olda.ta 
is maró lúgos ízű. Legalább 90 % NaOH-t tartalmaz. 

Oldékonyság, 1 sÍ vízben, 0,3 sr forró vízben, 4 sr szeszben oldódik. 
Kémhatás,. Még híg vizes oldata is ( 1 + 99) erősen lúgos, 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium, A nátriurnhidroxid vízzel megnedvesített kis próbája előre kiizzított 
platinadróton nem világító lángba tartva, a lángot tartósan sárgára festL 

b) Hidro.xid. 0, 1 g nátriumhidroxidnak 5 ml vízzel készült oldatából 1 ml R-ezüst„ 
nitrát-oldattól szürkésbarna csapadék válik le, amely R-ammónia-oldat fölös
legében színtelenül oldódik, 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

c) Oldhatatlan <s sz;ínezö anyagok, 2 g nátrciumhidroxid 40 ml vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék, Az oldat szagtalan legyen, 
Ezt az oldatot használjuk a d), /), g), h), i) és j) alatti vizsgálatokhoz, 

d) Nehézfém. 4 ml t) szerinti oldatot R-sósavval semlegesítünk és az L 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 50 'Y Pb 
i!L Fe vagy Zn, 

e) Arzén., 1 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldathoz óvatosan kis részletek„ 
ben 9 ml legtöményebb R-sósavat elegyítünk A továbbiakban az L 97,, lap 
3/b szerint ·- arzén-mértékoldat nélkül -· vizsgálunk. A nátriumhidroxid 
arzént nem tartalmazhat.. 

f) Alumínium, szilikát 2,5 ml e) szerinti oldathoz 2,5 ml R-ammóniumklorid-oldatot 
és 5 ml vizet elegyítünk,. Az oldat 3 percig fürralva sem zavarosodhat meg„ 

g) Kdlium,, 5 ml <) szerinti oldatot az I, 99, lap 8/b szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 800 'Y K 

h) Szulfát, 5 ml e) szerinti oldatot az I, 100., lap 9/b szerint - szulfat·mértékoldat 
nélkül ·-- vizsgálunk„ A reakcióeíegy nem változhat. 

i) Klorid, s;;ulfid, tioszulfát. 5 ml e) szerinti oldatot R-salétromsavval semlegesítünk 
és vízzel 10 ml-re kiegészítve, 1 ml R„ezüstnitrát-oldattal rázunk össze .. A reakció:· 
elegyet 1 ml R-salétromsavval megsavanyítjuk Az oldat nem változhat.. 

j) Ni!rát 5 ml e) szerinti oldatot az L 100. lap 12) szerint - armnónia-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A felfogó-oldat nem változhat. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Tartalmi meghatározá< (natriumhidroxid),. mg pontossággal mért kb, 4 g készítményt 
a «Kalium hydroxydatum» cikkely k) pontja szerint (IL 305 .. lap) vizsgálunk. 
1 ml n sósav 40,01 mg (lg ,60211) NaOH-tjelez, 
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l) Tartalmi meghatározá< (nátriumkarbonát). A k) szerint megtitrált csapadékos folya· 
dékot a «Kalium hydroxydatum» cikkely l) pontja szerint vizsgáljuk, 
1 ml n sósav 53,00 mg (lg ,72430) Na2C03-t jelez, 
A készítmény legfeljebb 3 % Na2C03-t tartalmazhat, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan, megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok) és i) (klorid stb..) szerint vizsgáljuk. Szükség 
esetén a készítmény nátriumhidroxid tartalmát is meghatározzuk (k), 

Eltartár., Igenjól záró üvegedényben leparafinozva, zárt szektényben tartjuk. 
N átriumhidrnxiddal ké<;;ül a «Spirítu< raponatu<», 
Másnév, «Natrium ,hydroxydatum fusum» (Sz, VIII.), «Natrium hydticum», 

«Natrium causticum», Marónátron, Lúgkő. 
A nátriumhidroxid és töményebb oldata a test szöveteit súlyosan roncso1ja. 

NaJ 

231. 
Natrium jodatum 

( Natr ,, fod.) 
Nátriumjodid 

ms = 149,92 

Fehét, kristályos por,, Szagtalan, Íze csípős, sós, Levegőn lassan megnedvese
dik, majd megsárgul. A l30°·on szárított só legalább 99% NaJ-t tartalmaz. 

Oldékony<ág. 0,6 sr vízben, 2 sr R-szeszben oldódik., 
Kémhatás. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1+19) semleges. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium, A só porrádörzsölt és megnedvesített kis próbája kiizzított platina
dróton nem világító lángba tartva a lángot tartósan élénksárgára festi. 

b) Jodid.. 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk Az oldatot 1 csepp R-sósavval megsavanyít
juk, majd 2 ml R-kforoformot öntünk hozzá. Az oldathoz néhány csepp klóros 
vizet elegyítünk és a kémlőcső tartalmát erősen összerázzuk. Az elkülönülő 
kloroform-réteg ibolyaszínű„ Szaporítva a klóros víz mennyiségét, összerázás 
után az elkülönülő kloroform-réteg elszíntelenedik. [v, ö, az o) alatti vizsgá
lattal.] 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é< színező anyagok. 3 g só 60 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben mara
dék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 

. Ezt az oldatot használjuk ad}, h), i), k), l), n) és p) alatti vizsgálatokhoz,, 
d) Lúgo.><ág, 10 ml e) szerinti oldathoz 0,2 ml 0,01 n sósavat elegyítünk, Az oldat 

2 csepp l-fenolftalein-oldattól nem színeződhet 
e) Ölom, 1 g készítményt az L 96, lap 1/a szerint vizsgálunk. A változás megenge

dett mértéke grammonként 10 'Y Pb. 
f) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.), 1 g sót az L 96, lap 2/a szerint vizsgálunk. A vál

tozás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb i!L Fe vagy Zn, 
g) Arzén, 1 g sót az I, 97, lap 3/a szerint ~ arzén··mértékoldat nélkül - vizsgá

lunk .. A só arzént nem tartalmazhat. 
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h) Bárium .. 5 ml e) szerinti oldatot 2 csepp R-kénsavval megsavanyítunk. Az oldat 
5 perc mulva is kristálytiszta maradjon„ A só báriumot nem tartalmazhat. 

i) Klxhium, magnézium. 10 ml e) szerinti oldatot az I. 98, lap 6) szerint vizsgálunk. 
A reakcióelegy nem változhat., 

j) Kdlium. 0,.5 g sót az .I. 99. lap 8/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 400 'Y K. 

k) Tioszulfát. 10 ml e) szerinti oldathoz 2 csepp I-keményítő-oldatot és 2 csepp R
sósavat elegyítünk. Az oldat 0,0.5 1nl 0,01 n káliumbijodát~oldattal összerázva 
kékre színeződjék 

1) Szulfát 4 ml e) szerinti oldatot az L 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 y 80 4 . 

m) ]odát .. 0,5 g készítményt a «Kalium jodaturm> cikkely tn} pontja (II 307. lap) sze
rint vizsgáljuk. A folyadék 5 percen belül nem kékülhet meg. 

n) Klorid, bromid. 1 ml e) szerinti oldatot a «Kalium jodatum» cikkely nJ pontja 
szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 2 mg Cl 
(~ 4,5 mg Br). 

o) Bromid„ Ab) szerinti vizsgálatnál a klózos vizet fülöslegben alkalmazva a kloro
form-rétegnek el kell színtelenednie„ 

p) Cianid. 10 ml e) szerinti oldatot a «Kalium jodatum» cikkely p) pontja szerint 
vizsgálunk. A reakcióelegy nem színeződhet sem kékesre, sem zöldesre. 

q) Nitrát é5 ammónium„ 1 g sót az [, 100„ lap 12) szerint vizsgálunk. A vált6zás meg
engedett mértéke grammonként 10 y NH3, i!L 36 y NO, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

r) Szárítá5'i ve5zte5ég 0, 1 mg po~tossággal mért kb„ 0,20 g sót az I 104. lap 3) szerint 
I 30°-on állandó súlyig szárítunk, A súlyveszteség legfeljebb .5 % lehet„ 

s) Tartalmi meghatározás,. A porrádörzsölt és 130°-on kiszárított só 0,1 mg pontosság~· 
gal mért kb. 0,075 g-ját a «Kalium jodatum» cikkely s) pontja (IL 308 .. lap) 
szerint vizsgálunk„ 
l_ ml 0,01 n káliumbromát-oldat O, 7496 mg (lg ,87483) NaJ-t jelez .. 
Ugy is eljárhatunk, hogy a porrádörzsölt és 130°-on kiszárított készítmény 
0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,025 g-os részletét a «Kalium jodaturm> cikkely 
5) pontja második bekezdése szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 0,2499 mg (lg ,39771) NaJ-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az}) (nehéz fémek) és m) (jodát) szerint vizsgáljuk. Vízben (1 + 2) maradék 
nélkül, tisztán és szintelenül oldódjék. · 

Megjegyzés. I'1jekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható. · 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. A megsárgult 
vagy nedves készítmény nem használható,. 

Natriumjodidot tartalmaz az «lnjectío natrii jodatí 10%». 
Inkompatibilis egyes alkaloida-sókkal és oxidáló anyagokkal.. 
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Adagolás.. Szokáso< egyszeri adagja per. os OO,,Ol l 0
1
,5 gg 

L ven. 
per.. os.. 0,03-1,5 g 
i .. ven. O,l ·-2 g 

Szokáso.s napi adagja 

232. 

Natrium laurylsulfuricum 

(Natr .. laurylsu/j) 

Nátrium-laurilszulfát 

Főleg nátriumlaurilszulfátot [CH3 (CH2) 10CH20S03NaJ tartalmazó nátrium
alkilszulfátok elegye .. Fehér vagy kissé sárgás kristályos por. Szaga jellegzetes .. 
Finom pora az orr nyálkahártyáját izgatja .. 10 sr vízben opalizálva oldódik.. 
Oldata összerázáskor erősen habzik. Híg vizes oldata (! + 99) gyengén lúgos .. 
Nátriumalkilszulfátokon kívül legfeljebb összesen 10 % nátriumkloridot és 
és nátriumszulfátot tartalmazhat. 

Eltartás Jólzáró üvegdugós Üvegben tartjuk. 
Nátriumlaurilszulfatot tartalmaz a «Pulvís dentifricíus albus» .. 
Másnév .. «Texapon» (V N ). 
A készítmény csak külsbleg használható .. 

CH30 3Na 2As,6H 20 

233. 

+ + Natrium methylarsonicwn 

( N atr.. metilarson.) 

Nátriummetilarzonát 

[ 

ONa l CH3-~s = 0 , 6H 20 

ONa 
ms = 292,03 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por.. Szaga nincs. Íze sós, kissé 
lúgos .. Száraz levegőn kissé mállik. óvatos hevítéskor fokhagymaszagú fehér 
füst képződése közben, t;wlószerűen ég. 25,5-25,9 % As-t, illetőleg 99,4-
-101, 0 % nátriummetilarzonátot ( CH30 3N a 2As, 6H20) tartalmaz,. 

Oldékonyság .. 2 sr vízben, 1000 sr R-szeszben oldódik. 
Ki'mhatás.. Vizes oldata ( 1 + 19) lúgos .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium. O,l g készítményt elhamvasztunk és kifehéredésig izzítunk .. A kihűlt 
maradékot 1 ml vízben oldjuk Ezt az oldatot használjuk a b) alatti vizsgálat
hoz is„ Az oldatba mártott kiizzított platinadrót a nem világító lángot tartósan 
élénk sárgára festi 

b) Arzén .. Az a) szerinti oldathoz 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk. Barna csa-· 
padék keletkezik (ezüstarzenát), amely R-ammónia-oldatban színtelenül oldódik.. 
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e) Metilar:;onát., 0,05 g készítményt 1 ml vízben oldunk. Az oldatból pár csepp 
R-ezüstnitrát-oldattól fehér csapadék válik le (ezüstmetilarzonát), amely 
RCezüstnitrát-oldat fölöslegétől kristályossá válik„ 

dj 0,05 g készítményt 4 ml vízben oldunk és az oldathoz 1 ml R-kalciumklorid
oldatot el~gyítünk. Az oldatból forralás közben fehér csapadék válik ki, amely 
az oldat kihiílése után sem oldódik (különbség a kakodiláttól)„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan e'.s .s:;íne;;ő anyagok. 4 g készítmény 40 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék · 
Ezt az oldatot használjuk az f}, g}, h), i), }), k) és l} alatti vizsgálatokhoz,. 

f) Nehézfémek (ólom, vas, cink .stb . .).. 5 ml e) szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, ill.. Fe 
vagyZn„ 

g) 4rdn (ar;;enit, arzenál) .. 10 ml e) szerinti oldatot 2 ml R-sósavval és 5 ml R-kfo .. 
hidrogénes vízzel összerázunk. A forrásig melegített folyadék 5 percen belül 
nem változhat. 

h) Karbonát .. 5 ml e) szerfoti oldatot közvetlenül elkészítése után 1 ml R-bádum
hidroxid-oldattal elegyítünk. A folyadék nem zavarosodhat meg. 

i) YJ:;ulfát .. 5 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y S04. 

j) Arzenál„ 10 ml e) szerinti oldatot 1 ml R-ammónia-, 1 ml R-ammóniumklorid
és 1 m! R-magnéziumszulfát-oldattal rázunk össze. A reakcióelegy nem vál-
tozhat„ ·· 

k) Klorid .. 2,5 ml e) szerinti oldatot az L 100. lap 10/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként roo 'Y Cl. 

1) Kakodilát .. 2 ml e) szerinti oldatot az I. 97. lap 3/a szerint összehasonlítás nélkül 
vizsgálunk A reakcióelegyből barnás-fekete csapadék válik le, de az elegy 
nem lehet undorító szagú (kakodil) .. · 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

m) S:;árítá.si veszteség. O, 1 mg pontossággal mért kb.. O, 1 g készítményt az L 104 .. lap 
3) szerint 130°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség 36~37°/0 lehet. 

n) Tartalmi meghatározás (arzén) .. 0, 1 mg pontossággal mért kb.. O, 1 g készítményt 
az I. 106.. lap 6/b szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 3,746 mg (lg ,57351) As·t, illetőleg 14,60 mg 
(lg ,16440) nátriummetilarzonátot (CH30 3Na2As,6H 20) jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a g) 
(arzén, arzenit, arzenát), j) (arzenát) és l) (kakodilát) szerint vizsgá\juk. 

Megjeg_yzés .. Injekció készítéséhez csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható .. 

Eltartás. Jólzáió üvegdugós üvegben, fénytől védve a méregszekrényben 
tartjuk. 
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Másnév. «l\rrhenal» (V.N . .}, Nátriummetilarzonát. 

NaN02 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja per os 
s„ cut„ 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egys:;eri adagja 

Szokásos napi adagja 

234. 

per os 
s .. cut. 

per os 
s„ cut.. 

per os 
s. cut 

+ Natriw:n nitrosw:n 
( N atr.. nitro.s. ) 
Nátriumnitrit 

0,05 
0,15 
0,15 
0,15 

g 
g 
g 
g 

0,003-0,01 g 
0,05 -0, 1 g 

0,01 -0,05 g 
0,05 -0, 1 g 

ms = 69,01 

Színtelep., vagy gyengén sárgás színű kristályok vagy rudacskák„ Szaga nincs„ 
Íze gyengén sós .. Levegőn nedvességet szí.. Hevítéskor halvány citromsárga
színű folyadékká olvad„ A tömény kénsav fölött szárított készítmény legalább 
97 % NaN0 2·-t tartalmaz„ 

Oldékon,yság .. 1,5 sr víz, 45 sr R-szesz. oldja .. 
Ki!mhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1+19) semleges 

vagy gyengén 1 úgos .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium, A készítmény porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbája ki: 
izzított platinadróton nem világító lángba tattva, a lángot tartósan élénksár
gára festi. 

b) Nitrit .. 0,1 g készítmény 1 ml R-kénsavban nitrozus gázok f~jlődése közben pezs
géssel oldódik. Az oldat kékeszöld-színű, 

e) 0,01 g készítményt és 0,05 g szulfanilamidot 1 ml R-sósavban oldunk. Az oldat
hoz 2 ml R-nátronlúgban oldott 0,05 g /i-naftolt öntünk. Vörös csapadék 
keletkezik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan <!s szine:;ő anyagok.. 3 g készítmény 60 ml vízben maradék nélkül és 
tisztán oldódjék. Az oldat szagtalan legyen, színe pedig rrem lehet erősebb, 
mint a Z 1 színmérték-oldat. 
Ezt az óldatot használjuk az e), f), h}, i), j) és k) alatti vizsgálatokhoz .. 

e) Lúgosság, savasság„ 10 ml dj szerinti oldat 0,05 ml 0,01 n sósavval és 2 csepp I-.fenol
ftalein-oldattal elegyítve, színtelen maradjon, de 0, 1 ml 0,01 n nátronh~gtól 
rózsaszínűre festődjék. 

f) Nehé:;fémek (ólom, var, cink stb.) .. 10 ml d} szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb ill. Fe 
vagyZn .. 
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g) Arzén. 1 g sót 2 ml vízben oldunk Az oldaéhoz kis részletekben 10 ml R-kén
savat elegyítünk és a folyadékot vízfürdőrl pepárologta~juk~ A maradékot az 
I. 97., lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat .nélkül ·-· R-kalcinmhipofoszfit .. 
oldattal vizsgáljuk,. A só arzént nem tartalmazhat. · 

h) Kalcium, magnézium. 10 ml d) szerinti oldatot az I 98. lap 6) szerint vizsgálunk.. 
A reakcióelegy nem változhat.. 

i) Kdlium .. 7 ml d) szerinti oldatot az L 99. lap fl/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammŰnként 600 y K. 

j) Szulfát. 10 ml d) szerinti oldatot 5 ml R-sósavval az oldat elszíntelenedéséig for
ralunk„ A lehűtött oldatot az l 99„ lap 9/a szerint - külön savanyítás nélkül 
·- vizsgáljuk„ A változás megengedett mértéke grammonként 100 ·y 804 • 

k) Klorid, 1 ml d) szerinti oldatot 2 ml R-Sq..létromsavval annak elszínteleneQ_éséig 
forralunk. A lehűtött elegyet az I. 100 .. lap 10/a szerint - külön savanyítás 
nélkül - vizsgáljuk. A változás megengedett mértéke grammonként .500 ·y CL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
1) Szárítási veszteség. 0,1 mg .pontossággal mért kb. 0,2 g porított sót az L 104., lap 

3) szerint - tömény kénsav fölött - állandó súlyig szárítunk .. A súlyveszteség 
legfeljebb 5 % lehet. 

m) ,Tartalmi meghatározás. 0, 1 mg pontossággal ·mért kb. 0,40 g tömény kénsav fölött 
szárított sót mérőlombikban 100 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 ml-es részleté-
hez 200 ml-es lombikban 20,00 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldatot csur
gatunk és az elegyet 10 ml R-kénsavval megsavanyí~juk., Tíz perc mulva 0,5 g 
R-·káliumjodidot oldunk a folyadékban és a kivált jódot, !-keményítő-oldatot 
használva jelzőül, O,I n nátriumtioszulfat-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 3,450 mg (lg ,53785) NaN02-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény víz

ben ( 1 +2) maradék nélkül és tisztán oldódjék.. A készítményt előzetes szárítás 
nélkül az m) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk.. Az így vizsgált készít
mény NaN0 2-tartalma legalább 95 % legyen .. 

A nedves készítményt tömény kénsav felett való szárítással megjavíthatjuk.. 
Megjegyzés Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 

használható. 
Eltartás., Jólzáró üvegdugós üvegben, zárt szekrényben tartjuk., 
Nátriumnitritet tartalmaz az «lnJectío natrii nitrosi 4 % et 8%»-
Inkompatíbilis savakkal, oxidáló és redukáló anyagokkal, jodidokkal, bromi

dokkaL Számos szerves vegyülettel színes terméket ad,, 
Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja per os. 0,3 g 

~· cnt... l 0,08 g 
L ven. f 

Legnagyobb napi adagja per os 0,9 g 

: ~~~.• l 0,24 g 
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Szokásos egy.szeri adagja per os 0,1 g 

'·.· cuL l 0 04-0 08 
L ven, ' ' g 

Szokásos napi adagja per os O, 3 g 

~· CUL. l 0 04-0 16 
J. ven, f ' ' g 

• 

1. 

1 

1 

235. 

Natrium phosphoricum. acidum 
(Natf. pho.sph. acid.) 

N átriumdihidrogénfoszfát 
ms = 156,03 

Színtelen, átlátszó kristályok vagy fehér kristályos por. Szaga nincs fze savany
kás, sós.. Legalább 98% NaH2P0 4,2H20-t tartalmaz. · 

Oldéko11:ys«g. 2 sr vízben oldódik. R·szeszben gyakorlatilag oldhatatlan„ 
Kifmhatá.s .. Vizes oldata ( 1 +9) savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) .Nátrium, A készítmény porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbája ki
izzított platinadróton, nem világító lángba tar-tva, a lángot tartósan élénksár
gára festi„ 

b) Primer foszfát. 0,2 g készítménynek 5 ml vízzel készült oldata 2 csepp I-metil
vörös-oldattól pirosra színeződik. Az oldatot .5 ml R-ezüstnitrát-oldattal össze-· 
rázzuk. Élénksárga-színű csapadék keletkezik, a folyadék tisztája pedig piros
színű marad„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.~ .5ZÍnezó' anyagok„ 2,.5 g készítmény .50 ml vízben rna1adék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk az e), g), h), i), k) és m) alatti vízsgálatokhoz. 

d) Ólom„ 1 g sót az I„ 96. lap 1/a szerint vizsgálunk„ A változás megengedett mér-, 
téke grammonként 1 0 y Pb · 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.).. 10 ml e) szerinti oldatot az L 96 .. lap 2/a szerint 
vizsgálunk,. A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb, ill. Fe 
vagy Zn. 

f) Arzén 1 g sót az L 97. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk.. 
A só arzént nem tartalmazhat 

g) Alumínium, kalcium, magnézium„ 10 ml e) szerinti oldatot 3 ml R-ammónia-oldat
taL összerázzuk„ Az oldat .5 percen belül nem változhat 

h) Kálium. 5 ml e) szerinti oldatot az I. 99. lap 8/a szerint vizsgálunk A változás 
m~gengedett mértéke grammonként 800 y K. 

i) Szulfát 0,4 ml e) szerinti oldatot az I„ 99„ lap 9/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 2,.5 mg S0 4„ 

j) Szekunder foszfát, A készítményt az o) szerint vizsgáljuk 
k) Klorid. 2,5 ml e) szerinti oldatot az L 100, lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 

, megengedett mértéke grammonként 200 'Y CL 
l) Jllitrát és ammónium. 0,2 g sót az I 100„ lap 12) szerint - ammónia-mértékoldat 

nélkül - vizsgálunk. A felfogó folyadék nem változhat. 
m) Redukáló anyagok, 10 ml e) szerinti oldatho~ 3 ml R-kénsavat és 0,05 ml O,l n 

káliumpermanganát-oldatot elegyítünk„ Az oldat 5 percen belül nem szín-· 
telenedhet el, 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

n) Tartalmi meghatározás (primer foszfát). mg pontossággal mért kb. 2 g sót mero· 
lombikban 100 ml-re oldunk Az oldat 10,00 ml-es részletét 100 ml-es lombikba 
csurgatjuk, 0,8 g R-nátriumkloridot oldunk fel benne és 5 csepp !-fenolftalein-· 
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oldatot használva jelzőül O 1 n nátron!• 1 · Tuk 
használjuk az o) alatti vlzsg,álath · ugga titra~ · A megtitrált oldatot 
! J OZ, 

m 0,1 n nátronlúg 15,60 mg (lg 19319) NaH PO 2H O . l 
o) Szekunder foszfát. Az n) szerint me tJtrált 1 2. 4, 2 -t Je .ez. 

oldatot elegyítünk és 0, 1 n sósavva1 addi ~·~a.ttokz 5 ~sepp I-hr?~·ezolzöld
a 1 O ml pH = 4 4 h'd · · k , ~ .. 1 ra JU ' mrg olyan szrnu lesz mrnt 

' - 1 rogen1on- oncentracrÓJÚ tom 't' ld (I ' 
és 5 cseppJ„brómkrezolzöld-oldat elegye„ A 0 1 P'. o ob .~t 1 gfi" 84.: lap), 10 ml víz 
fogyhat több, mint amennyi O, 1 n nátronlŰg ~z s~)sa:ze~int~ tietlj~l~b o,; ml-el ra asra .iogyott„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóp fi 1 l" k • • • 

(?ldhatatlan és színező anyagok), ·d) (~1~~)me' e( el on~ _itelt kesz!tményt a c) 
zmm) és i) (szulfát) szerint vizsgáljuk. ' g a ummmm, kalcmm, magné-

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegb~n tart]' k 
lvl' ' N · u ' 

na'tr1'uas:_::;:o,sz'~a'ta,, tnum. phosph .. oricul\1 monobasicum», «Sensival» (V N) P . um " • „ . nmer 

Adagolás. Szokásos e!{yszerí ada!{ja 2·- 4 g 
Szokásos napi ada!{ja 6-12 g 

236. 

NatriUin phosphoricum crystallisatum 
( Natr. phosph„ cryst.) 

Dínátriumhidrogénfoszfát 
Na2HP04,12H20 

S • t 1 • „ • ms = 358, I 7 
zm e en, attetszo, hasabalakú kristályok fi h • k . • 

talan. Ize gyengén sós, lúgos„ Száraz leve „vagl ~ :r, nstal~o~ por. Szag-· 
megolvad. A só 98 0-103 oo1 N HPO gon e malhk. Melegiteskor 40°-on 

Oldékon sá 7 sr '• ' 10 ~2 4> l 2H20-t tartalmaz, 
tatlan„ D'· g, v1z, 0,4 sr forro víz oldja .. R-szeszben gyakorlatilag oldha-

Kémhatás.. Vizes
0 

oldata (! +9) lúgos. 
Olvadlispont„ 35 -360. Az olvadáspontot a «F 

kelyhen leírt módon (II 230. lap) határozzuk m:~~um sesquichloratum» cik-

\ Azonossági vizsgálat 
a) Nátrium .. A készítmény porrádörzsölt é • 

izzított platinadróton nem vilá 't, 1 • s bvrzzel megnedvesített kis próbája ki
gára festi., . g1 o ang a tartva, a lángot tartósan élénksár-

b) Szekunder foszfát .. 0,2 g sónak 5 ml vízz 1 k, .. :. 
oldattól sárgára színeződik Az ld t t \ elz~lt oldat.a~ csepp I-metilnarancs
Élénksárga-színt'.í csapadék kel~tk:z~ m f; 1 -ez17stn~tra::oldatta~ összerázzuk. 
lesz. A csapadék R-salétromsav felesl;gé~eno ~fci~e;ik~1sztaJa pedig ~~rosszínű 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 
c) Oldhatatlan és színező anyagok. 3 g s• 60 1 ' b 

telenül oldódiék Az old t 0
, l ml vrz en maradék nélkül, tisztán és szín-. 

~ · .. a szagta an egyen„ 
Ezt az oldatot használiuk a d),. ~', h), i'), .J·), l) • " 11 es n) alatti vizsgálatokhoz. 
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d) Lúgos.sdg (karbonát, tercier foszfát)., 10 ml c) szerinti oldatban 2 g R-nátrium
kloridot oldunk.. 'Az elegy 1 csepp I-fenolftalein,oldattól legfeljebb halvány„ 
rózsaszínű lehet, az oldatnak azonban O, 1 ml O, 1 n sósavtól el kell színtelenednie„ 

e) Ólom,. l g sót az L 96. lap 1/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mér
téke grammonként 10 y Pb: 

f) Nehézfémek (ólom, vas, cink .stb.)„ 10 ml c) szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szeiint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammdnként 20 'Y Pb ill Fe 
vagy Zn. 

g) Arzén, 1 g sót az L 97. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgá„ 
lunk. A só arzént nem tartalmazhat. 

h) Alumínium, kalcium, magnézium. 1'0 ml e) szerinti oldatot 1 ml R-ammónia-oldat
tal összerázunk. Az oldat 5 percen belül nem változhat. 

i) Kdlium., 5 ml c) szerinti oldatot az L 99. lap 8/b szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 800 'Y K 

j) Szulfát. 0,4 ml c) szerinti oldatot az L 100. lap 9/b szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 2,5 mg S04. 

k) Primer foszfát. A készítményt a p) szerint vizsgáljuk.. 
1) Klorid. 2,5 ml c) szerinti oldatot az L 100., lap 10/b szerint vizsgálunk. A változás 

megengedett mértéke grammonként 200 'Y CL 
m) Nitrát és ammónium,. 0,2 g sót az I. 100. lap 12) szerint - ammónia-mértékoldat 

nélkül - vizsgálunk.. A felfogó folyadék nem változhat„ 
n) Redukáló anyagok .. 10 mlc) szerinti oldathoz 3 ml R-kénsavat és 0,05 ml 0,1 n 

káliumpermanganát-oldatot elegyítünk Az oldat 5 percen belül nem szín
telenedhet el. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

o) Tartalmi meghatározás (szekunder foszfát), mg pontossággal mért kb. 3,6 g sót 
frissen kifonalt és lehűtött vízzel mérőlombikban 100 ml-re oldunk, Az oldat 
10,00 ml-es részletét 100 ml-es lombikba csurgatjuk és 5 csepp I-brómkrezol
zöld-oldatot használva jelzőül, 0, l n sósavval addig titráljuk, míg olyan színű 
lesz, mint a 10 ml pH = 4,4 hidrogénion-koncentrációjú tompító-oldat (L 84„ 
lap), 10 ml víz és 5 csepp I-brómkrezolzöld-oldat elegye, A megtitrált oldatot 
használjuk a p) alatti vizsgálathoz. 
1 ml 0,1 n sósav 35,82 mg (lg ,55410) Na2HP04,12H2Ü·t jelez, 

p) Primerfoszját, Az o) szerint megtitrált oldathoz 2 csepp I-metilnarancs-oldatot 
és 5 csepp I-fenolftalein-oldatot cseppentünk, majd 0,1 n nátronlúggal addig 
titráljuk, rrúg színe éppen ibolyásra változik„ .A 0, 1 n nátronlúgból legfeljebh 
0,2 ml-el fogyhat több, mint amennyi O,l n sósav az o) szerinti tit_rá~ásra fogyott„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszk6posan megfelelőnek ítélt készítményt a c) 
(oldhatatlan és színező anyagok), e) (ólom), h) (alumínium, kalcium, magné
zium) és j) (szulfát) szerint vizsgá\juk. 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk.. 
• Dinátriumhidrogénfoszfátot tartalmaz az «Injectio riboflavini 0,5%». 

Másnév.. «Natrium phosphoricum bibasicum»,. Sze~under nátriumfoszfüt 

Adagold.s. Szokásai egy.szeri adagja 5-„20 g 

S;r.okáso< napi adagja 5-20 g 
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237. 

Natrium pyrosulfurosum 
(Natrium pyro sulfuro s.) 

Nátriumpiroszulfit Nátriummetabiszulfit 
Na 2S20 5 ms = 190,13 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por. Csaknem szagtalan.. Íze 
jellegzetes, sós .. 60,7-67,4% S02-t ill. 90,0-100,1 % Na 2S 20 5-t tartalmaz .. 

Oldéko11:.y.ság .. 1,6 sr víz, 14 sr R-szesz oldja„ 

Kémhatá<. Vizes oldata ( 1 + 19) savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) ,Nátrium„ A készítmény vízzel megnedvesített kis próbája kiizzított platinadróton 
nem világító lángba tartva, a lángot tartósan élénksárgára festi„ 

b) Szulfit .. 0,05 g sót 2 ml vízben oldunk„ Az oldat kéndioxid szagú és a hozzácsep
pentett pár csepp O, 1 n jód-oldatot elszínteleníti„ Az oldatot ezután 1 ml R
sósavval és· 1 ml R-báriuroklorid-oldattal elegyí~jük„ Fehér zavarosodás kelet
kezik. 

e) 0,2 g sót 2 ml vízben oldunk„ Az oldat huzamosabb idő multán sem zavarosodik 
meg .. [Különbség a nátriumditionittól (Na2S20 4)]. 

Minőségi kvalitativ 'vizsgálat 

d) Oldhatatlan é.5 rzínezó· anyagok. 1 g só 9 ml vízben maradék nélkül, tisztán és szín
telenül oldódjék„ Az oldat kéndioxid szagú. 
Ezt az oldatot használjuk az e) alatti vizsgálathoz. 

e) Sava!Ság A d) szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77 lap 12) szerint meg
határozva pH = 3,6-4,4 legyen 

f) Nehézfémek (ólom, va1, cink .1tb.) 1,5 g készítményt 15 ml R-salétromsavban oldunk 
és az oldatot vízfürdőn szárazra párologtatjuk. A maradékot 30 ml vízben oldjuk 
és szükség esetén megszűrjük. Ezt az oldatot használjuk a h), i) és k) alatti 
vizsgálatokhoz is. 
10 ml oldatot az I. 96. lap 2/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 y Pb ilL Fe vagy Zn. 

g) Arzén 1 g készítményt 6 ml vízben oldunk és az oldathoz cseppenként 2 ml tö
mény R-hidrogénperoxid-oldatot elegyítünk. Az oldatot vízfürdőn bepárolog
tatjuk„ A száraz maradékot· kihűlés után az I. 9 7„ lap 3/a szerint - arzén-· 

. mértékoldat nélkül - vizsgáljuk .. A só. arzént nem tartalmazhat. 
h) Va1 .. 10 ml f) szerinti oldatot az L 9 7. lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás 

megengedett mértéke grammonként 20 y Fe„ 
i) Kalcium, magnézium .. 5 ml/) szerinti oldatot az L 98 lap 6) szerint vizsgálunk 

A reakcióelegy nem változhat 
j) Káliu1n„ Az a) szerinti vizsgálatnál a láng színe kék színszűrőn át nézve nem lehet 

vöröses. 
k) Klorid. 2 mlf) szerinti oldatot az I. 100 lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 

1n~gengCdett mértéke grammonként 2.50 y CI. 
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Minőségi kvantitativ vizsgálat 

!) Tartalmi meghatá1ozá1. A készítmény jó átlagmintájának 0,1 mg pontossággal 
mért kb.. 0,05 g,ját 100 ml„es üvegdugós lombikban, 5 ml R,sósavval meg
savanyított 20,00 ml 0,1 n jód-oldatban. oldjuk. A só teljes oldódása után a jód 
fölöslegét !-keményítő-oldatot használva jelzőül, O, 1 n nátriumtioszulfát
oldattal titráljuk.. 
1 ml 0,1 n jód„oldat 3,203 mg (lg ,50556) so, .. t, illetőleg 4,753 mg (lg ,67697) 
Na2S20 5-t jelez„ _ 

Tájékoztato gyorsvizsgálat 

' Az azonosnak talált makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az l) 
(tar talmi meghatározás) szerint el!enőrízzük.. 

Megjegyzh. I11jekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
használhatunk„ 

Eltartá5. . .Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk.. 
Nátriumpiroszulfitot tartalmaz a «Solutio ophthalmica physostigminisalicylici mitior 

et fortior» és a «Solutio ophthalmica rernrcini».. , 
Inkompatibilil oxidáló anyagokkal és savakkal (bomlás) .. 
Megjegyzér. Nátriumbiszulfit (natrium bimlfurorum) helyett tartósításra ezt a 

készítményt használjuk. 

238. 

Natrium salicylicum 
( Natr. .sálic.) 

>'i '. _„/ 'IJ-',,{ Nátriumszalicilát 
~ «;;- „,~ W,7. 

. COONa 

Ó" 
C 7H 50 3Na ms = 160,11 

Fehér, gyöngyházfényű csillogó lemezkék vagy fehér kristályos por. Szag
talan .. !ze édeskés, sós, gyengén.keserű„ Legalább 99,5 % C 7H 50 3Na--t tartalmaz„ 

Oldéko11:.yság. 1 sr víz, 6 sr R-szesz, 5 sr glicerin oldja. :Éterben és kloroformban 
gyakw latilag oldhatatlan„ · 

Kémhatás. ,Frissen ki:orralt és lehűtött vízzel készült oldata (! + 19) semleges 
vagy gyengen savanyu. 

Azonossági vizsgálat 
' a) .l'{átrium, A készítményvízzel megnedvesített kis próbáját kiizzított platinadróton 

nem világító lángba tartva elhamvasztjuk .. A maradék a lángot taitósaiI élénk
sárga-színűre festi 
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b) Szalicilát. 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk, A:z. oldat 1-2 csepp I-vas(III)
klorid-oldattól sötétibolya-színű lesz, 

e) 0,2 g készítményt száraz kémlőcsőben óvatosan heVítünk. Fenol szag érezhe~ő„ 
dJ 0,25 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldathoz 1 ml R-kénsavat elegyítünk. 

A csapadékot (szalicilsav) 6 cm átmérőjű papirosszűrőre gyüj\jük, A kevés 
vízzel mosott és tömény kénsav felett szárított fehér 'kristályok olvadáspon~ja 
15?0 -161° [v. ö, l) szerinti vizsgálattal] 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan e'.! <zíne;;ő anyagok [va1(III)]. 2 g só 40 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán oldódjék .. Az oldat színe nem lehet erősebb, 
mint a P 1 színmérték-oldat„ · 
Ezt az oldatot használjuk azj), g}, i),j) és k) alatti vizsgálatokhoz, 

f) Sava!!dg, lúgoHág, Az e) szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77, lap 12) szerint 
meghatározva pH = 4,7-7,0 legyen,, · 

g) Nehézfémek (ólom, va<, cink 1tb,J,. 10 ml e) szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk, A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb ill. Fe 
vagy Zn, · 

h) Ammónium,, 0,2 g készítményt az L 99, lap 7/b szerint vizsgálunk A lakmusz-· 
papiros nem kékülhet meg, 

i) Karbonát,, 5 ml e) szerinti oldat 3 ml R-meszes vízzel elegyítve kristálytiszta ma-· 
tadjon. 

j) Szulfát,. 5 ml e) szerinti oldatot az L 99, lap 9/a szerint - savanyítás nélkül -
vizsgálunk A változás megengedett mértéke grammonként 200 'Y S04 , 

k) Klorid, 2,5 ml e) szerinti oldatot 8 ml R-szesszel és 2 ml R-salétromsavval elegyítve 
e' az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke gram-· 

monként 200 'Y Cl, 
1) K'rezotinsav;· meta-· és para-o::dbenzoe.sav.. A d) szerinti kristályok olvadáspontja 

nem lehet sem alacsonyabb (krezotinsav), sem magasabb (m- és p·oxibenzoe
sav) a megadott értékeknél. 

m) Idegen <zerves anyagok,. 0,2 g készítményt előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldunk Az oldat nem lehet erősebb 
színű, mint a B 2 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

n) Szárítá<i ve<zteség, 0,1 mg pontossággal tnér't kb., 0,2 g készítményt az L 104 .. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet 

o) Tartalmi meghatározá<, 0,1 mg pontossággal mért kb 0,25 g készítményt mérő-· 
lombikban vízzel 100 ml-re oldunk Az oldat 10,00 ml-es részletét 20,00 ml 
O,l n káliumbronrát-oldatot aH<:aimazva, az L 131. lap 19) szerint vizsgáljuk. 
A brómozási idő 1 óra„ 
1 ml O, 1 n káliumbromát-oldat 2,668 mg (lg ,42626) nátriulI)Sza)icilátot 
(C1H 50 3Na) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
e) (oldhatat!aµ és színező anyagok), g) (nehéz fémek) és m) (idegen szerves 
anyagok) szerint vizsgá\juk. 
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lvlegje!{v:::_éL Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható. 

E/tartár, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk, 
Nátriumszalicilátpt tartalmaz a «Coffiinum natrium salirylicum», az «Injectio 

coffeini natrii salicylici 20%», «lr!}ectio natrii salicylici 10%», a «Tabletta natrii 
salirylici alkalirnlvenr g 0, 5» és az «lnjectio ribeflavini O, 5%», 

Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal, kinin-sókkal (csapadék), vas(III)
sókkal (színeződés),, 

Adagolá< „ Szokárn' egy<zeri adagja per os 0, 5-3 g 
i, ven. 1 g 

Szokárns napi adagja per os 1,5-15 g 
L ven, 1 -2 g 

239. 

Natriulll sulfuricUlll crystallisatwn 
( Natr,, rulf ''.Y•t,) 

Kristályos nátriumszulfát 
Na 2so,,10H20 ms = 322,22 

Színtelen, hasábalakú kristályok, vagy fehér kristályos por. Szaga nincs. 
Íze gyengén keserű, sós és hűsítő. Száraz levegőn mállik. 44-47 % vízmentes 
Na 2S04-t, illetőleg 99,8'-106,6 % Na2S04,10H 20-t tartalmaz. 

Oldékon;•ság, 1,8 sr víz, 0,5 sr f0rró víz oldja, R-szeszben és éterben gyakor
latilag oldhatatlan, 

Kemhatás,, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1+19) semleges. 
Olvadá1pont. A készítmény kb., 33°-on kristályvízében megolvad, 

Azonossági vizsgálat 

a) ,Nátrium„ A készítmény porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbája ki-· 
izzított platinadróton nem világító lángba tartva, a lángot tartósan élénksár
gára festi. 

b) Szulfát,, 0,05 g készítményt 3 ml vízben oldunk Az oldathoz 4-5 csepp R-só
savat és 1 ml R-báriumklorid-oldatot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik. 

Minőségi ,kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan IÍ< színező anyagok. 2 g készítmény 40 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék 
Ezt az oldatot használjuk a d), h), i}, k) és l) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Sava<ság, lúgoHág., 10 ml ,e) szerinti oldat 1 csepp I-.metilvörös-,oldattál és 0,3 mi 
0,01 rt nátronlúggal elegyítve sárgára színeződjék, e szín azonban 0,6 ml 0,01 n 
sósavtól pirosra _.változzék~ 

e) Ólom, 1 g készítményt a'z L 96 lap 1/a szerint vizsgálunk. A változás megenge-, 
<lett mértéke grammonként 10 'Y Pb. 

f) Nehéz fémek (ólom, vai, cink 1tb,),. 1 g készítményt az I. 96. lap 2/a szerint vizs
gálunk., A változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, ill, Fe vagy 'Zn,„ 

g) Arzén. 1 g készítményt az I. 97. lap 3/b szerint,_, arzén-mértékoldat nélkül -
vizsgálunk, A készítmény arzént nem tartalmazhat, 
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h) Kalcium és magnézium (alumínium) 10 ml e) szerinti oldatot az L 98. lap 6) sze
rint vizsgálunk„ A reakcióelegy ne1n változhat. 

i) Kdlium .. 5 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 8/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 800 'Y K. 

j) Ammónium 0,5 g készítményt az L 99 .. lap· 7/b szerint vizsgálunk. A lakmusz'· 
papiros nem kékülhet meg. 

k) Szulfit; redukáló anyagok.. 10 ml e) szerinti oldathoz l ml R-kénsavat és 0,05 ml 
O, 1 n káliumpermanganát-oldatot elegyítünk„ Az oldat 5 perc mulva is piros
színű maradjon. 

1) Klorid. 0,50 ml e) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 1 mg Cl. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Tartalmi meghatározás (iaítá1i maradék) 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g 
sót előbb 3 órán át 130°-on szárítunk, majd az 1„ 104, lap 4) szerint enyhén 
izzítunk . 
. 1 mg izzítási maradék (vízmentes Na2S04) 2,269 mg (lg ,35569) 

Na2S04,IOH 20-t jelez. 

Tájékoztat6 gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok) és j) (nehéz fémek) szerint vi~sgáljuk.. A e) 
szerinti oldat lakmmzpapirossal vizsgálva semleges legyen. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Másnév. «Natrium sulfuricum» (Sz.VIII.). Glaubersó .. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 5-15 g 
Szokásos napi adagja 5-15 g 

240. 

Natriutn sulfuricum siccatum 
( Natr. sulf.. sicc.) 

Szárított nátriumszulfát 

Fehér színű, szagtalan, nedvszívó por. Íze gyengén keserű, sós; a nyelven 
meleg érzését kelti .. Legalább 88% Na2S04-t tartalmaz. 

Oldékonyság„ 6 sr vízben oldódik. R-szeszben,' éterben gyakorlatilag old
hatatlan„ 

Kémhatás„ Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) semleges. 
Készítés. A kiistályos nátriumszulfátot (natrium sulfuricum cry.stallisatum) 

portól védve néhány napig szobahőmérsékleten, majd 40°-50°-on addig 
,;;zárítjuk, míg súlya eredeti súlyának felére csökkent. 

Azonossági vizsgálat 

~) }/átrium. A készítmény porr,ádörzsölt é~ vízzel megnedvesített kis próbája, ki
izzított platinadróton nem világító lángba tartva, a lángot tartósan élénksár
gára festi 
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b) Szulfát. 0,05 g sót 3 ml vízben oldunk. Az oldathoz 4-5 csepp R-sósavat és 1 ml 
R-báriumklorid-oldatot elegyítünk.. Fehér csapadék válik le„ 

-Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c)-k) A készítményt a «Natrium sulfüricum crystallisatum» cikkely c)-k) pontJar 
szerint vizsgáljuk azzal az eltéréss~l, hogy a vizsgálathoz a készítményből 
az ott megadott súlyménnyiségeknek felét mé1jük le. A változások megengedett 
mértéke kétszerese a «Natrium sulfuricum crystallisatum>> cikkelyben meg
adott értékeknek. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

l) Tartalmi meghatdrozás (izzítári maradék) .. 0,1 mg pontossággal mért kb _0,3 g sót 
az I„ 104,. lap 4) szerint enyhén kiizzítunk„ 
Az izzítási maradék legalább 88 % legyen„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
(oldhatatlan és színező anyagok) és az f) (nehéz fémek) szerint vizsgáljuk A 
c) szerinti oldat lakmuszpapirossal vizsgálva semleges legyen .. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üv€gben tartjuk 

Szárított nátriumszulfatot tartalmaz a «Sal Caroli». 

Adagolás.. Szokásos ~i!JSZeri adagja 
Szokása s napi adagja 

241. 
Natriutn thiosulfuriclllll 

(Natr thiosulf) 
Nátriumtioszulfát 

2---10 g 
2-10 g 

Na 2S 20 3,5H 20 ms = 248,21 

Színtelen átlátszó kristályok.. Szaga nincs. Íze sós, híisítő. 98,3-100,8 % 
Na 2S 20 3,5H 20-t tartalmaz„ 

Oldékonyság. 0,6 sr víz oldja .. R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan„ 
Kemhatás. Frissen kiforralt és lehíitött vízzel készült oldata (1+9) semleges. 
Olvadáspont .. 48°-51° .. 
Az olvadáspontot a «Ferrum sesquichloratum» cikkelyben leírt módon 

(IL 230 .. lap) határozzuk meg .. 

Azonossági vizsgálat 

a) ,Nátriumtioszulját .. A készítmény kis részlete porcelánlemezen fokozatosan he
vítve kristályvizében megolvad, majd megszikkad s a belőle kiváló, megolvadt 
kéntől vörösbarna tömeg meggyullad és kékes lánggal ég. A maradék izzítva 
a színtelen lángot tartósan élénksárgára festi. A kihűlt maradék sárgaszínű és 
R-sósavval lecseppentve kénhidrogén-szagú. 
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b) Tio<zuifát. 0,05 g készítményre 1 ml R-sósavat öntünk. Néhány másodperc mulva 
a folyadékból kén válik ki s a reakcióelegy kéndioxid szagot áraszt.. 

e) 0,05 g sót 1 ml vízben oldunk. Az oldathoz 1 rul R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk. 
Fehér csapadék válik ki, mely gyorsan megsárgul, majd megbarnul, végül 
megfeketedik (Ag2S) .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan h színező anyagok .. 3 g só 60 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben mara·· 
dék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk az e), i), j), k), l) és m) alatti vizsgálatokhoz. 

e) LúgoHág, sdvmság 10 ml d) szerinti oldat 2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem szí
neződhet, de 0,05 ml 0,01 n nátronlúgtól piios~zínű legyen„ 

f) Ólom .. 1 g készítményt az I. 96. lap !fa szerint vizsgálunk. A változás megenge
dett •mértéke grammonként 10 "Y Pb. 

g) Nehézfémek (ólom, VaJ, dnk <tb.). 10 cm átmérőjű üvegcsészében 1,0 g készítményt 
5 ml vízben oldunk és az oldathoz 10 ml R-nátronlúgot elegyítünk. Az elegy
hez apránként 5 ml tömény R-hidrogénperoxid-oldatot csurgatunk, majd a reakció-· 
keveréket vízfürdőn szárazra párologtatjuk. A maradékot I 0 ml vízben oldjuk. 
Ezt az oldatot használjuk a h) és az n) alatti vizsgálatokhoz is. 
Az oldat felét az I. 96. lap 2/b szerint vizsgáljuk A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 'Y Pb ilL Fe vagy Zn .. 

h) Arzén. 3 ml g) szerinti oldatot az L 97. lap 3/b szerint - arzén-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A nátriumtioszulfát arzént nem tartalmazh3.t„ 

i) Kalcium, magnézium .. 10 ml d) szerinti oldatot az I. 98. lap 6) szerint vizsgálunk. 
A reakcióelegy nem változhat„ 

j) Kdlium. 10 rul d) szeiinti oldatot _az I. 99. lap 8/a szerint, savanyítás nélkül 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 400 'Y K.. 

k) Szulfid. 10 ml d) sze1inti oldathoz 1 csepp R-ezüstnitrát-oldatot cseppentünk. 
Az elegy nem lehet sárgás- vagy barnás-színű. 

1) \'zulfit .. 5 ml d) szerinti oldathoz annyi 0,1 n jód-oldatot (kb. 10 ml) elegyítünk, 
míg az maradandó.an sárgás.-színűvé vált„ Az oldatot 1~2 csepp O, 1 n nátrium
tioszulfat-oldattal elszíntelenítjük A reakcióelegy 1 csepp I-metilvörös-oldattól 
nem lehet pirosszínű„ 

m) Szulfát .. 10 ml d} szerinti oldat 1 ml R-báriumklorid-oldattal összerázva nem 
változhat. 

n) Klorid. 1 ml g) szerinti oldatot az L 100 .. lap 10/b szerint - klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

o) Tartalmi meg/wtározá< .. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,25 g sót 100 ml-es Erlen
meyer-lombikban 20 ml vízben oldunk. Az oldatot, jelzőül néhány csepp I·· 
keményítŐ··oldatot alkalmazva, 0, 1 n jód-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n jód-oldat 24,82 mg (lg ,39481) Na2S20 3,5H20-t jelez. 

Tájékoztató gyor·svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény egyenlő 
súlyú vízben marndék nélkül oldódjék.. Oldatát (1 + 19) az e) (lúgosság 
savasság), k) (szulfid) és az /) (szulfit) szerint vizsgáljuk. ' 
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Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Nátriumtioszulfátot tartalmaz az «lnjectio natrii thiosulfurici 10%». 

"Máinév .. «Natrium hyposulfurosum» (Sz.VIIL). 

Adagolás Szokáw' egy<zeri adagja 

Szokáws napi adagja 

per os 
s. cut.. 
i. ven„ 
per os 
s. cut 
i. ven, 

0,1 -0,5 g 
0,25-1 g 
0,5 ·-·5 g 
1,5 -3 g 
0,25-3 g 
0,5 ~10 g 

Megjegyzés .. IT\jekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
használhatunk. Hővel csak olyan nátriumtioszulfát-oldat sterilezhető, mely-· 
nek hidrogénkitevője pH = 8. 

242. 

Nicotamidum 
(Nicotamid.) 
Nikotamid 

Piridin-/l-kar bonsavamid Piridin-3-kar bonsavamid 
Nikotinsavamid 

OCONH, 
N 

C 6H 60N 2 ms = 122, 12 

Színtelen kristályok, vagy fetér kristályos por. Csaknem szagtalan. fze 
keserű, sós .. Legalább 98,5% nikotamidot (C6H 60N2) tattalmaz. 

Oldéko~)'<ág. 1,6 s1 vízben, 4 sr R-szeszben, 900 sr éterben, 200 s1 kloroformban 
oldódik.. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges. 
Olvadáspont .. 127°-132°. 

Azonossági vizsgálat 

a) l\rikotinsavamid. 0,02 g készítmény és 1 g vízmentes nátriumkaibonát keveréke 
óvatos hevítéskor piridin-szagot áraszt.. 

b) Amido-csoport .. 0,25 g készítményt vízfürdőn 5 ml R-nátronlúggal melegítünk. 
Ammónia-·szag érezhető. 

e) NikotÍn5av. A b) szerinti oldatot, az elpárolgó vizet időnként pótolva, vízfürdőn 
30 percig melegítjük, majd 1 csepp I-metilnarancs-oldatot használva jelzőül, 
R-kénsavval gondosan semlegesítjük. Az oldatot kétszer 20-20 ml kloroform
izopropilalkohol-keverékkel (3 tf kloroform + 1 tf izopropilalkohol) kirázzuk. 
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A kevés vízmentes R-nátriumszulfáttal fedett kis vattapam.aton megszűrt és 
eg~esített _klorof?rm:izopropilalkohol-részleteket vízfürdőn szárazia párolog-· 
ta~Juk, majd a n1kot1nsavból álló maradékot .5 ml R-szeszből átkristályosítjuk .. 
A 100°-on kiszárított kristályok olvadáspon~ja 235°-240°, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é5 színező a'!)lagok.. 2,5 g készítmény 50 ml vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk az e),f}, g), h}, i),j) és k) alatti vizsgálatokhoz. 

e) Sava.55ág, lúgoHág, 10 ml d) szerinti oldat 0,50 ml 0,01 n nátronlúgtól és 2 csepp 
I-fenolftalein-oldattól rózsaszínű legyen, 1,00 ml 0,01 n sósavtól azonbal). az 
oldat színtelenedjék el.. 

f) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) .. 5 ml d) szerinti oldatot az I 96 .. lap 2/a szerint 
- mértékoldat nélkül - vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat. 

g) Ammónium .. 6 ml d} szerinti oldatot az L 98 .. lap 7/a szerint - mértékoldat nél
kü~ - vizsgálunk. Legfeljebb kevés csapadék válhat le .. A csapadék színe leg
fe!Jebb halványsárgás lehet, de nem lehet sárga vagy barnás .. 

h) Szulfát .. lO ml d) szerinti oldatot az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk.. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 ,'}' so„ 

i) Klorid 5 ml d) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint - klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat 

j) Nitrát .. 3 ml d) szerinti oldatot az L 100 .. lap 11) szerint - nitrát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. . 

k) Nitropiridilpirazol. 8 ml d) szerinti oldat és 2 ml R-nátronlúg elegye nem lehet 
erősebb színű a P 1 színmérték-oldatnáL 

1) Idegen szervei anyagok.. 0,20 g készítményt tömény kénsavval előzetesen kiöblített 
kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat színe nem lehet erőse"b'b 
a Z 1 színmérték-oldatnál 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

rir) Szárítási veszteség.. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk .. A súlyveszteséo· legfeljebb 1 % lehet. 

n) Jzzít~i maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,50 g ké~zítményt az I. 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet„ 

o) Tartalmi meghatározá1 ( amido-csoport). 0, 1 mg pontossággal mért (L 57 .. lap) 
0,05-0,07 g készítményt az I. 117. lap 14) szerinti készülék (15„ ábra) 100 ml-es 
lombikjában 10 ml R-kénsavval 1 órán át visszafolyó-hűtővel forralunk„ Forrás-' 
elmaradás megelőzésére kevés durva horzsakőport hintünk a lombikba„ A hűtő 
eltávolítása után a desztilláló készüléket összeállf~juk s a továbbiakban az I„ 119„ 
lap 14/b szerint járunk eL 
1 ml 0,1 n sósav 12,21 mg (lg ,08679) nikotamidot (C,H60N2) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonos olvadáspontú és makroszkoposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a. d) ,(i;>ldhatatlan és színező anyagok) és l) (idegen szerves anyagok) szerint 
v1zsgaljuk. 

Megjegyzés. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható.. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben fénytől védve tartjuk. 
Nikotamidot tartalmaz a «Tabletta nicotamidi g 0,05»„ 
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Inkompatibilis savanyú és lúgos kémhatású anyagokkal, ezüst-sókkal.. 
Másnév„ Nikotinsavamid, «PP-faktorn„ 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja per os 
i. ven„ 

Szokásos napi adagja 

243. 

per os 
i. ven„ 

0,05-0,25 g 
0,05-0,l g 
0,05-0,5 g 
0,05~0,2 g 

Nitrogenium oxydulatum 
( Nítrogen.. oxydul.) 

Dinitrogénoxid 

N==oN=O 
ms = 44,02 

Szintelen gáz. Jellemző szaga és édeskés íze alig érezhető. Kritikus hőmérsék-· 
lete +35,4°, kritikus nyomása 75 atm. Egy normál-liter gáz súlya 1,977 g. 
Az álló helyzetű (nem megdöntött, vagy megfordított) acélpalackból kibocsátott 
gáz legalább 95 v/v% N 20-t tartalmaz. Acélpalackokban folyadékká sűrítve 
kerül forgalomba. 

O/dékor1j1ság.. 1 térfogat dinitrogénoxid 760 tan-nyomáson és 20°-on 1,5 tér-· 
fogat vízben oldódik. Alkoholban bőségesebben oldódik, mint vízben. Etil
éter ben, olajokban is oldható .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Dinitrogénoxid„ A gázáramba tartott, parázzsal égő gyújtószál lángralobban A gázt 
nitrogénmonoxiddal (NO) keverve változást nem észlelünk„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

b) Sava.sság, lúgosság .. Az álló helyzetű (nem megdöntött, vagy megfordított) acél
palackból ugyanolyan módon veszünk mintát, mint azt az «ÜxygCnium» cik
kelyben [IL 405 .. lap b)J leírtuk„ Ilyen módon mért kb. l-l liter gázt haszná· 
lunk a e}, d), e), f) és a g) alatti vizsgálatokhoz is .. 
Kb.. 1 liter gázt az «Üxygenium» cikkely b) pontja szerint vizsgálunk.. A köve· 
telmény azonos, 

c) Széndioxid Kb. 1 liter gázt az «Üxygeniurm> cikkely e) pontja szerint vizsgálunk 
A követelmény azonos. 

d) Halogenidek, kénhidrogén stb .. Kb.. 1 liter gázt az «Üxygeniurm> cikkely d} pon\ja 
szerint vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat„ 

efSzénmonoxid .. Kb.. 1 liter gázt az «Oxygenium» cikkely e) pontja szerint vizsgálunk 
A reakcióelegy nem változhat., 

f) Redukáló anyagok (nitrogénmono.xid) .. Kb. 1 liter gázt tartalmazó mérőloll)bikba 
50 ml olyan oldatot öntünk, melyet 100 ml vízből és 0,4 ml 0,1 n káliumper
manganát-oldatból készítettünk. A lombik tartalmát félórán át gyakrabban 
erősen összerázzuk, majd 50 ml-es színösszehasonlító üveghengerbe (esetleg 
karcsú, színtelen hengerpohárba) öntjük„ Az oldat eredeti színe nem változhat.. 
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Ezt, a gázzal össze nem rázott ugyanilyen mennyiségű kémlőszeroldattal, ugyan-
olyan edényben, összehasonlítással állapítjuk meg. · · 

g) Oxidáló anyagok (nitrogéndioxid rtb.) .. Kp. l liter gázt az «Üxygenium» cikkely/) 
pon~ja szerint vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Tartalmi meghatározás. A gáz dinitrogénoxid-tartalmát az L 147„ lap 27) szerint 
határozzuk meg„ 

Eltartás„ A gázt tartalmazó acélpalackokat hűvös helyen tar\juk. 

244. 
+ + Nitroglycerinwn solutum 1°/o 

( Nitrogfycer •. sol.) 
Nitroglicerin-oldat 

A készítmény a nitroglicerin (glíceriltrinitrát): 

CH 20.N0 2 
1 

CHON0 2 
1 

CH2.0.N0 2 

(C3H 50 9N 3 ; ms = 227,09) tömény szesszel (spiritus concentratus) készült oldata„ 
Kristálytiszta, színtelen, szeszes folyadék. 
0,98-1,02 % gliceriltrinitrátot (C3H 50 9N 3) és 87,0-90,0 v/v% etilalkoholt 

(C 2H 60) tartalmaz_ 
Oldékonyság. Egyenlő térfogatú vízzel tisztán elegyedik. Kétannyi vízzel 

keverve az oldat megzavarosodik. Hosszabb állás után a folyadék kitisztul 
s alján glicerilnitrát cseppecskék gyűlnek össze .. A készítmény szesszel, éterrel, 
kloroformmal minden arányban elegyedik 

Kemhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült elegye ( l + l) semleges. 
Sűrűség„ 0,830-0,835. 

Azonossági. vizsgálat 

a) .Nitrát„ 3 csepp készítményt 5 ml vízzel és néhány csepp R-kénsavval elegyítünk 
és a folyadékban O, l g R-káliumjodidot oldunk. Az oldat néhány csepp I-kemé
nyítő-oldattól nem kékül meg .. (Salétromossav kizárása . .) A reakcióelegyet l ml 
R·nátronlúggal forrásig melegítjük. A lehűtött oldat 2 ml R-kénsavval meg
savanyítva azonnal sötétkék~színű lesz. 

b) Glicerin. l 0 ml készítményt l ml R-nátronlúggal vízfürdőn szárazra párolog-· 
tatunk.. A maradékot 5 ml tömény R-foszforsavban melegítéssel oldjuk, majd 
az oldatot kémlőcsőben forraljuk.. Nitrózus gőzök f~jlődnek, majd néhány percig 
tartó forralás után akrolein-szag érezhető„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan is 5zíne:;,ő anyagok .. A készítmény üledékmentes, kristálytiszta, színtelen 
~ tisztán szesz-szagú legyen„ .5 ml oldat 5,5 ml vízzel tisztán elegyedjék, további 
2-3 ml víztől azonban zavarosodjék meg. 
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d) Sava5.ság„ 10 ml nitroglicerin·-oldatot 10 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel rázo
gatunk A folyadék 0,50 .ml 0,01 n nátronlúggal és 5 csepp I-fenolvörős-oldattal 
összerázva vörösre színeződjék. 

e) Szulfát„ 5 ml nitroglicerin-oldatot az L 99. lap 9/a szerint·- savanyítás és szulfát-· 
mértékoldat nélkül ·- vizsgálunk A ·reakcióelegy nem változhat. 

f) Klorid .. 5 ml nitroglicerin-oldatot az L 100 .. lap 10/a szerint - klmid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat.. 

Minőségi kvantitativ ~izsgálat 

g) J;;zítá1i maradék .. cg pontossággal mért kb. 2,5 g nitroglicerin-oldatot az I. 104 lap 
4) szerin~ azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy a nitroglicerin-oldatot előbb ri1eg
gyújtjuk, az elégés után visszamaradt cseppecskéket óvatos melegítéssel elűzzük 
s a tégelyt csak ezután hevítjük„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,05 % 
lehet 

h) Tartalmi meghatározás {nitroglicerin) .. mg pontossággal mért kb. 10 g készítményt 
az l. 105„ lap 5/a szerint azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy a szeszes folyadékot 
szobahőmérsékleten, portól védett helyen elpárologta~juk. A maradékot 24 órán 
át égetett mész fölött szárítjuk. A tökéletesen átlátszó olajszerű cseppecskékből 
álló maradék nitroglicerin. 

i) Tartalmi meghatározás (etilalkohol), A készítmény etilalkohol-tartalmát sűrűség
méréssel ellenőrizzük. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt az a) szerint azonosítjuk és sűrűségét ellenőrizzük. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tartjuk. 

Nitroglicerin-oldattal készül a «Tablettanitro glycerini mg 0,5». 
Másnév. «Nitroglycerinum spiritu solutum» (Ph. Hg. IV..).. 

Adagolá1. Legnagyobb egyszed adagja V gtt 
Legnagyobb napi adagja XV gtt 
Szokásos egyszeri adagja I-III gtt 
Szokásos napi adagja III-X gtt 

Megjeg)'zés.. A vizsgálatoknál levált, illetőleg visszamaradt tiszta glicerii'.. 
nitrát erős méreg és ütésre veszedelmesen robban .. A vizsgálatok befejezése 
után ezért a gliceriltrinitrát cseppecskéket R-nátronlúggal leöntjük s idéÍnként 
összerázva 1-2 órán át állni hagyjuk„ · 
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245. 

Norcainum 
(Norcain.) 
Norkain 

4-Amino benzoesa v-etilészter 

C,H110 2N ms=l65,19 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por.. Szagtalan; íze gyengén 
keserű .. A nyelvet múlékonyan érzésteleníti .. A kénsav felett kiszárított készítmény 
legalább 99,5 % norkaint (C9H 110 2N) tartalmaz„ 

Oldékonyság. 1200 sr víz, 4 sr R-szesz, 5 sr éter, 3 sr kloroform oldja. Híg erős 
savakban sóképződéssel oldódik. Zsíros olajok is oldják (kb.. 1 + 50). 

Kémhatás.. Frissen kiforralt és le!iűtött vízzel ,készült rázadéka (O,l + 20) 
semleges„ 

Olvadáspont .. 88°--92°„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Amino-csoport. 0,01gkészítményt1 ml R-sósavban oldunk és az oldathoz 2'--3 csepp 
frissen készült 1 %-os nátiiumnitrit-oldatot cseppentünk„ Az oldat 2 ml R-nátron
lúgban oldott 0,01 g /3-naftollal elegyítve vörösre színeződik Savanyításkor az 
oldatból piros csapadék válik ki. 

b) Etil-CJoport. 0,05 g készítményt 3 csepp, R-ecetsavval és 1 ml tömény R-kénsavval 
enyhén melegítünk„ A fűlyadék etilacctát-szagú lesz. 

c) ]{orkain. 0,05 g készítményt 1-2 csepp R-sósavval megnedvesítve 1 ml vízben 
oldunk Az oldat néhány csepp,. 0, l n jód-oldattól megzavarosodik 

d) 0,05 g készítményt 1-2 csepp R-sósavval megnedvesítve 5 ml vizben oldunk. 
Az oldat 1-2 cs~pp R-Mayer-oldattól nem változik (különbség a prokaintól 
és a kokaintól) .. 

e) 0, 1 g készítményt 5 csepp R-kénsavval megnedvesítve .5 ml vízben oldunk és az 
oldathoz 0, 1 ml 0, 1 n káliumpermanganát~oldatot elegyítünk., A rózsaszínű 
oldat csakhamar halványsárga lesz (különbség a kokaintól) .. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

f) Szeízhen oldhatatlan é5 színező anJ1agok. 1 g készítmény 10 ml semleges R-sze.Szben 
maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldócjjék Ezt az oldatot használjuk a g) 
és h) alatti vizsgálatokhoz. 

g) Savasság. 5 mlf) szerinti oldat 1-2 csepp I-fenolfialein-oldattal és 0,05 ml 0,1 n 
nátron_lúggal elegyítve pirosodjék meg. 
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h) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) 5 mlf) szerinti oldatot 5 ml R-szesszel eleg}itve 
a~ l 96„ lap 2/a szerint vizsgálunk„ i\. változás megengedett mértéke gram
monként 20 y Pb ill.. Fe vagy Zn 

i) Szulfát .. 0,1 g készítményt 1 ml R-sósavban oldunk és az oldatot az I. 99. lap 9fa 
szer_int ·- szulfát-mértékoldat nélkül -,..... vizsgáljuk„ A reakcióelegy nem vál
tozhat. 

j) Klorid .. ·o, 1 g készítményt 1 ml R-salétromsavban oldunk és az oldatot az L 100. lap 
10/a szerint - klorid-mértékoldat nélkül - vizsgáljuk. A reakcióelegy nem 
változhat„ 

k) Idegen 5zerve.s anyagok„ Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g készítményt 
5 ml tömény R··kénsavban oldunk, Az oldat nem lehet erősebb színű, mint a 
P I színmérték-oldat.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Szárítási veszteség. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az L 104. lap 3) 
szerint tömény kénsav felett 3 órán át szárítunk .. A súlyveszteség legfeljebb 1 % 
lehet. 

m) Izzítási maradék, 0, 1 mg pontossággal mért kb. .o,5 g készítményt az L 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztu,nk .. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet 

n) Tartalmi. meghatározás. O; 1 mg pontossággal mért kb .. 0,05 g készítményt 300 ml-es 
brómozó lombikban 5 ml 0,1 n sósavban oldunk Az oldathoz 20,00 ml 0,1 n 
káliumbromát-oldatot csurgatunk s 1 g káliumbromidot oldunk föl benne 
A 15 ml R-sósavval megsavanyított és összerázott reakció-elégyet_ 1.5 percig 
sötét helyen tartjuk, majd 10 ml 10 %-os káliumjodid-oldattal elegyítjük.. A kivált 
jódot 10 perc múlva, !-keményítő-oldatot használvajelzőül, O, 1 n nátriumtioszul
fatoldattal mérjük 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 4,130 mg (lg ,61592) norkaint (C9H 110 2N) 
jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás-· 
pontja azonos legyen. 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Másnév. «Aethylium aminobenzoicum» (Ph„ Hg. IV„), «Anaesthesinum» (Sz. 

VIII.) .. 

Adagolár. Szokásos egyszeri adagja o,3-1 g 
Szokásos napi adagja 0,9-3 g 
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246. 
Novamidazophenum: 

( Novamida;:,oph.) 
Novamidazofen 

1-F enil-2 ,3-dimetil-4-[( metil-nátrium-szulfometil )-amino ]-5-
pirazolon 

CH3'-. 
. ,,.N-C . . C-CH3 

NaO 502-CH2 J' ' I 
O=C'-. 1 _/N-CH3 

~ 
CGHs 

ms = 351,36 

Színtelen, vagy gyengén sárgás kristályok, illetőleg fehér, vagy gyengén 
sárgás kristályos por. Szagtalan .. Íze savanykásan sós. Vizes oldata lassan 
megsárgul.. Legalább 98% novamidazofent (013H160 4N 3SNa,H20) ta rtalrriaz .. 

Oldékonyság„ 1,5 sr víz oldja. Metilalkoholban oldódik. R-szeszben kis mér-· 
tékben oldódik. Éterben gyakorlatilag oldhatatlan. . 

Kémhatás. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) semleges .. 

Azonossági Vizsgálat 

a) Amidazofen-c.wport .. 0,05 g készítmény 5 ml vízzel készült oldata 10 csepp R-ezüst
nitrát-oldattól lassan megszürkül, melegítve ibolyásvörös lesz„ 

b) Metámzulfo.sav- tfs amidazefen-csoport .. O, 1 g készítmény 5 ml vízzel készült oldatát 
3 csepp R-kénsavval megsavanyítjuk és pár percig forraljuk.. Előbb kéndioxid-, 
majd formaldehid-szag érezhető. A lehűtött oldat 1 ml vas(III)klorid-oldattól 
ibolyásvörösre színeződik„ 

c) Amidai;ofen-csoport. 0,05 g készítmény 5 ml vízzel készült oldata 1 ml vas(III)klorid
oldattal elegyítve előbb sötétkék, majd halványzöld lesz (különbség a ·nem 
meti!homolog melubrintól).. · · 

d) Metámzulfosav-csoport .. 0,01 g készítmény 2 ml tömény R-kénsavval készült olda
tában 0,01 g káliumguajakolszulfonátot oldunk, Az elegy lailsan ibolyapirosra 
színeződik,. 

e) Nátrium .. A készítmény kis próbáját előzetesen kiizzított platinadróton nem vilá
gító lángban elhamvasztjuk. A maradék a lángot tartósan élénk sárgára festi.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f) Oldhatatlan és színező anyagok. 1 g készítmény 20 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat nem lehet erősebb színű, 
mint a P 1 színmérték-oldat. 
Ezt az oldatot használjuk a g), h) és i) alatti vizsgálatokhoz .. 

g) Savasság, lúgosság .. 5 mlf) 8"erinti oldat se a kék, se a piros lakmuszpapiros színét 
ne változtassa meg. 
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h) Nehéz fémek (ólom, réz, vas, cink stb.). 10 ml f) szerinti oldatot az I. 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Ph 
i!L Fe vagy Zn .. 

'i) Nem metilhomolog (melubrin) .. 2 ml f) szerinti oldatot 1 ml R-kénsavval 3 percig 
. forralunk. A kihűlt oldatot vízzel 5 ml-re kiegészítjük és 1 g R-náfriumacetátot 
' oldunk benne. A folyadék 5 ml hidegen telített vízes benzaldehid-oldattal 

elegyítve legfeljebb gyengén zavarosodhat meg. 
j) Metilalkoholban oldhatatlan anyagok. 0,5 g készítmény 10 ml R-metilalkoholban 

maradék nélkül oldódjék 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Szárítási veszteség. 0, 1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g készítményt az I. 104. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 6 % lehet.. 

1) Tartalmi meghatározás .. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,30 g, de legfeljebb 0,35 g 
készítményt az «Amidazophenmm> cikkely m) pontja szerint (II.. 80 .. lap) vízsgá
lunk. 1 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldat 8, 784 mg (lg ,94369) novamidazofent.. 
(C13Hr60 4N3SNa,H,O) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az f) 
(oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
ményt használhatunk 

Eltartás.. Jólzáró üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Inkompatibili< csersavtartalmú anyagokkal, jóddal, kinin-sókkal (csapadék), 

salétromsav-vegyül-Hekkel, vas-sókkal (bomlás elszíneződés közben). 
. l~1ásnév .. «Analginum» (Sz. VIIL), «Novalgin» (V„ N..). 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja per os 
i .. ven. 0,5-1,0 g 

Szokáso.s napi adagja per os 
3 0 . 1,5-, g 

L ven„ 

Megjegyzés. Acetaniliddel, fenollal, fenilszaliciláttal, hexameti!éntetraminnal, 
hexacitraminnal, klorálhidráttal, mentollal vagy naftollal eldörzsölve, a keverék 
elfolyósodik 
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247. 

+ Novarsenolurn 

( Novanenol.) 

Novarzenol 

3, 3 '-Diamino-4, 4' -dioxi-N-nátriumszulfoxi-metil-ar zeno benzol 
C13H 130 4N 2SAs2Na ms = 466,13 

és 

3, 3' -diamino-4, 4' -dioxi„ N ,N' -di- ( nátr iumszulfoxi--metil) .ar zenobenzol 

CuH140,N2S 2As 2Na2 ms = 566,21 
keveréke„ 

Sárgaszínű, száraz por.. Íze sajátos sós„ Szagtalan, legfeljebb nyomokban 
szesz· vagy éter-szagú .. A készítmény is és oldata is levegőn sötétebb színű és 
erősebben mérgező vegyületté alakul.. Ez a folyamat a hőmérséklet emelésével 
gyorsul. 18,0-20,0 % szervesen kötött arzént tartalmaz. Kéntartalma az elő
állítás módjától függően változó, de az egyes készítményeknél külön megszabott 
határértékhez kötött. 

Oldékonyság. Víz bőségesen oldja. 220 sr R-szeszben, 2 sr glicerinben oldódik. 
Vízmentes alkoholban, éterben, klornformban gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (0,5 + 20) sem
leges vagy gyengén lúgos. 

Azonossági vizsgá.Iat 

a) Novarzenol„ 0,25 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldatot néhány csepp 
R-sósavval elegyítjük. Sárga csapadék keletkezik. A csapadékos folyadék far· 
raláskor kéndioxid- és formaldehid-szagot áraszt. 
A csapadékos folyadékot megnedvesített kiS pe:ipirosszűrőn megszűrjük s a 
szüredéket használjuk a t) alatti vizsgálathoz. 

b) O, 05 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldatot 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal 
elegyítjük Sárgásbarna, gyorsan feketedő csapadék válik le„ 

e) Az a) szerinti szüredéket 2 ml R-kénessavas fükszin-oldattal elegyítjük. A folyadék 
lassanként vör-ösibolya·színű lesz és huzamosabb idő multán .sem színtelenedik 
el ( fot maldehid) .. 

d) O,l g készítményt kis porcelántégelyben 0,5 g vízmentes R-nát1iumkarbonáttal 
elkeverve hevítünk„ A tégely fölé tartott megnedvesített piros lakmuszpapiros 
megkékül (ammónia) .. A kihült maradékot 10 ml R-sósavban oldva, kénhidrogén
szag érezhető„ A megnedvesített kis papirosszűrőn megszűrt oldatot használjuk 
az e) alatti vizsgálathoz .. 
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e) l ml d) szerinti szüredéket 5 ml R-kalciumhipofoszfit-oldattal elegyítve felforra·· 
lunk. Rövid idő nrnlva barna csapadék válik le (arzén) .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f) 0,5 g készítmény 2,5 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben, enyhe rázogatás közben 
5 percen belül maradék nélkül és tisztán oldódjék: A frissen készült oldat színe 
sárga; nem lehet narancsvörös„ A frissen kiforralt és lehűtött vízzel 10 inl-i:·e 
hígított oldatot használjuk a g) alatti vizsgálathoz .. 

g) Savas.1ág„ Azf) szerinti oldat 5 csepp I-brómtimolkék-oldattól sárgászöld·· vagy zöld
színű legyen„ 

h) Arzenobenzol. A készítmény 0,5 g,jának 7 ml vízzel készült oldata 3 ml R-nátrium-· 
karbonát-oldattól nem változhat.. · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási vm;teség„ 0,1 mg pontossággal mért kb 0,2 g készítményt az L 104, lap 
3„ szerint vákuumexszikkátorban friss foszforpentoxid fölött 24 órán át szárítunk~ 
A súlyveszteség legfeljebb 2 % lehet. 

j) Tartalmi meghatározár (arzén) .. O, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,2 g készítményt 
az L 106 .. lap 6/b szerint vizsgálunk. A készítmény arzéntartalmát 0,01 n méx'etben 
is meghatározhatjuk 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 3,746 mg (lg ,57351) As-t jelez,. 
l ml 0,01 n káliumbromát-oldat 0,3746 mg (lg ,57351) As-t jelez. 

k) Tartalmi meghatározás (ös.1ze.1 kén). 0,1 mg pontossággal mért kb 0,2 g készít
ményt az I. 102. lap b) szerint elroncsolva az 1122. lap 16) szerint vizsgálunk. 
l mg BaS04 0,1374 mg (lg ,13785) ként (S) jelez .. 

Eltartá.1 .. Leforrasztott ampullában, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk„ 
Másnév. «Novarsenobenzolum», «Neosalvarsan~> (V„ N„), «Revival» (V„ N.). 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja per os 1 g 
1. ven. 0,6 g 

Legnagyobb napi adagja per os 1 g 
i. ven. 0,6 g 

Szokásos egyszeri adagja per as 0,5 -0,75 g 
i ven 0,15-0,45 g 

Szokáso.1 napi ad!kgja per os 0,5 -0,75 g 
i. ven„ 0,15--0,45 g 

Csak államilag ellenőrzött, a vonatkozó rendeletekben előírt követelményeknek mindenben 
megfelelő lezárt, sértetlen ts0magoldsú készítmény (Novar.senolum pro injectione in ampulla;· 
novarzenol-porampulla) ( III 304, lap) tartható forgalomban. 
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248. 

+ Oestrodieno1Ull1 
( Oestrodienol.) 
Ösztrodienol 

y,<l-Bisz-( 4~oxifenil)-hexadién-(/i, <l) 

ms = 266,32 
Színtelen, tűalakú kristályok vagy fehér kristályos ppr. Szagtalan és íztelen .. 

Legalább 99% ösztrodienolt (CrsH18Ü 2) tartalmaz .. 

Oldékon)'ság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ R-szeszben,. metilalkoholban, 
.acetonban, éte1ben bőségesen oldódik. Kloroform oldja. Benzinben kis mér'ték„ 
ben oldódik. Nátronlúgban oldható„ . 

Kémhatá<. ftissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( l + 19) 
semleges vagy gyengén savanyú„ 

Olvadá1pont .. 232°-234°„ 

Ultraibolya ab<zorpció„ 22 7 mµ hullámhosszon izoprnpilalkoholban 1040-1090. 

Aionossági vizsgálat 

a) Ösztrodimol. Szemernyi (! mg) készítményt 5 ml Rjégecetben oldunk. Az oldatot 
0,5 ml I %-os jégecetes bróm-oldattal, majd 20 másodperc mulva J csepp el
folyósított fenollal elegyítjük.. A reakcióelegyet vízfürdőn 20 percig melegítjük .. 
A smaragdzöld színű oldat néhány cg cukon al való melegítés után piszkos 
ibolyaszínen át vörös-barnára változik. 

b) Szemernyi (1 mg) készítményt 3 ml R-jégecetben oldunk. Az oldatot 3 ml 1 %-os 
jégecetes bróm-oldattal elegyítve vízfürdőn 2 percig melegítjük„ Az oldat 0,5 ml-es 
részletét kémlőcsőben 0,5 ml legtöményebb szesszel elegyítjük, majd 10 ml vízzel 
hígítjuk. Az oldat vörösibolyára színeződik. A színes oldatot. 5 ml kloroformmal 
összerázzuk. Az elkülönült klöt'Oform narancsvörös-színű, á. vizes réteg pedig 
színtelen. 

e) A tartalmi meghatározásnál (i) nyert ösztrodienoldiacetát olvadáspontja 119°-· 
-120°,. 

d) 0,05 g készítményt enyhe melegítéssel I ml R-szeszben oldunk. Az oldatot kihűlés 
után 1 ml tömény R-sósavval elegyítjük és 0,01 g vanillint oldunk fel benne. 
Az oldat megkékül és színét vízzel való hígításkor is megtartja, R-nátronlúggal 
meglúgosítva azonban elszíntelenedik.. Különbség a dioxidifenilhexántól és a 
dietildioxistilbentől. 

~02 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok.. O,I g készítmény 10 ml n nátronlúgban maradék 
nélkül, tisztán oldódjék., Az oldat nem lehet erQsebb színű, mint a Z 2 színmérték„ 
oldat. · 
Ezt az oldatot használjuk az f) alatti vizsgálathoz is. 

f) Ólom .. Az e) szerinti oldatot az I 96. lap 1/a szerint ólom-mértékoldat nélkül 
vizsgáljuk„ A készítmény ólmot nem tartalmazhat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Szdrítdsi veszte<ég.. 0, I mg pontossággal mért kb. 0,30 g készítményt az L 104 lap 3) 
szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,.5 % lehet. 
A készítménynek színtelennek kell m~r adnia. 

h) Jzzítdsi maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I. 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk., Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. 

i) Tartalmi meghatározá.s .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,25 g, előzetesen 100°-on 
kiszárított készítményt 1 ml ecetsavanhidridben és 2 ml vízmentes piridinben 
oldva, kémlőcsőbe forrasztunk és \1zfürdőben 15 percig melegítünk. A lehűtött 
oldatot összesen 30 ml vízzel 50 ml-es fiízőpohárba öblítjük és az óraüvegge! 
lefedett poharat 12 órán át hűtőszekrényben tartjuk.. A kivált ösztrodienoldiace
tátot, előzetesen kiszárított és 0, 1 mg· pontossággal m,ért üvegszűrőre gy~jtve, 
kis_ részletekben 120 ml 12°-:-13°-ra lehűtött vízzel mossuk, majd 5 óráig 75°-. 
-80°-on szárítjuk és mérjük . 
1 mg ösztrodienoldiacetát 0,7601 mg (lg ,88085) ösztrodienolt (CrsH

18
0

2
) jelez. 

Az ösztrodienolacetát olvadáspontjával a készítményt azonosítjuk „ [v .. ö„ a e) 
szerinti vizsgálattal]. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás
pontja azonos legyen. 

26* 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zá1t szekrényben tartjuk. 
Aiásnév .. «Dienoestrol» (V.. N .. ) „ 

Adag alá.s, Legnagyobb egyszexi adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adag;a 
Szokásos napi adagja 

0,002 g 
0,005 g 

0,0005-0,001 g 
0,0015-0,003 g 
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249. 

+ Oestrolum propionicUin 
( Oestrol. prop.) 

Propionsavas ösztrol 
S.-Propionoxi-17-oxi-ösztra-l ,3,5-trién 

Ösztradiol-3-propionsavészter 

CH3 

,, OH 

ms = 328,43 

Szintelen kristályok vagy fehér, esetleg sárgásfehér kristályos por„ Szagtalan. 
Levegőn nem változik. 

Oldékon]ság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ Legtöményebb szeszben oldó·· 
dik. Zsiros olajok kis mértékben oldják. 

Kemhatás„ Legtöményebb szeszel készült oldata ( 1 + 49) semleges vagy 
gyengén savanyú .. 

Olvadá.spont. 197°-200°, 
Specifikus forgatóképes.ség.. +35°-tól +40°-ig (legtöményebb szesszel készült 

oldatban) .. 1 
Azonossági vizsgálat 

a) 0,002 g készítményt 2 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat zöldessárga-színű 
és zöld színben kissé fluoreszkál.. Az oldat 2 ml vízzel hígítva halvány narancs 
színű lesz„ · , 

b) 0,05 g szulfanilsavat melegítéssel 2 ml 10 %-os sósavban oldunk, majd a lehűtött 
oldathoz lassari 4-5 csepp frissen készült 1 %~os nátriumnitrit~oldatot csepeg„ 
tetiink.. 
0,005 g készítményt 5 ml 10 %·os kálilúgban 1 percig forralunk és a lehűtött 
oldatot az előbbi oldathoz öntjük. A folyadék sötétvörösre színeződik. 

c) 0,10 g készítményt 10 ml R-metilalkoholban oldunk és az oldatot 0,5 ml 20%-os 
káliumkar honát-oldattal elegyítve visszafolyó-hűtővel ellátott lombikban víz
fürdőn 2 órán átforraljuk,. Az oldatot 30 ml vízzel hígítjuk, vízfürdőn a metil··· 
a[1'oholt elűzzük, majd 15 ml vízzel elegyítve 1 óráig 5°-10°-on tartjuk. A kivált 
csapadékot leszűrjük és hideg vízzel addig mossuk, míg a szüredék lakmusz-· 
papirossal vizsgálva semleges lesz, majd a kimosott csapadékot 80°-on l órán át 
szárí\juk. A megszárított csapadék (ösztrol) olvadáspontja I 73°~179°. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan i< színező anyagok.. 0,1 g készítmény 5 ml meleg legtöményebb szeszben 
maradék nélkül és tisztán oldódjék, Az oldat színe nem lehet erősebb a Z 1 szín
mérték-oldatnáL 
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e) Ő<ztron. 2,5 mg készítményt 0,5 ml abszolut alkoholos n káliumhidroxid-oldatban 
oldunk és az oldatot 0,5 ml 2 %-os abszolút alkoholos dinitrobenzol-oldattal 
elegyítjük. Az elegyet közvetlen fénytől védve 1 óráig 25°-on tartjuk, majd 10 
ml abszolut alkohollal hígítjuk. .Egyidejűleg, összehasonlítás céljából, azonos 
módon 0, 1 mg ösztront vizsgálnnk„ A vizsgált készítmény oldatának színe nem 
lehet erősebb az összehasonlító ösztron-oldat színénél,, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) J;;zítá<i maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,5 % lehet. 

g) Hatásértékvi:;rgdlat .. A k~szítmény hatásértékét az L 240 .. lap 8) szerint biológiai 
e1járással határozzuk meg és a standardra vonatkoztatva _mg-ban fejezzük ki.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az a) szerint azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készít
mény olvadáspontját ellenőrizzük. 

Aiegjeg}'zé«. Injekció készitéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható .. 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, zárt szekrényben tartjuk. 
Mámév .. «Üestradiolum propionicum», «Akrofollin» (V.. N .. ). 

Adagolás. Legnagyobb egyszed adagja s
1

···· cut l 
musc„ 0,01 g 

Legnagyobb napi adagja 

Szokáw< eg}'szeri adagja 

Szokásos napi adagja 

250. 

Oxygenium 
(Oxygen) 

: ~~;c ll 0,01 g 

s .. cut 0,001-0,005 g 
i,, musc. 

s„ cut. l 0 1 0 . ,00-0, 05g 
L musc. 

0 2 Oxigén ms = 32,00 

Színtelen, íztelen és szagtalan gáz .. Kritikus hőmérséklete --118,8° .. A gáz 
normál literének súlya 1,4289 g. A gáz legalább 98 v/v% 0,-t tartalmaz„ 
Kékre festett acélpalackokban kerül forgalmbá .. 

Oldékonyság. 1 térfogat oxigén 760 torr nyomáson és 20°-on 43 térfogat vízben, 
3,6 térfogat 96 v/v%-os szeszben oldódik. 

Azonossági vizsgálat 

a) Oxigén.. A gázáramba tartott, parázzsal égő gyujtószál felvillan és élénk lánggal 
tovább ég .. Nitrogénoxiddal (NO) keverve vörösbarna-szinti gáz (N02) képződik.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Sava<sdg, lúgossdg. Egy literes üvegdugós, száraz mérőlombik nyakába olyan két
furatú parafadugót helyezünk, melynek egyik furatába a lombik aljáig érő, 
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másik füratába pedig közvetlenül a parafadugó alatt végződő, derékszögben meg
hajlított üvegcsövet illesztettünk„- Az. edény fenekéig érő üvegcsövön át, 20°-on, 
lassú áramban kb„ 5 1 vizsgálandó gázt vezetünk. E célból a gáz bevezetésekor 
az 1 literes lombik elvezető csövét respiráto~ként alkalmazott, vízzel telt 5-6 l-es 
üveggel ( céls!lerűen Deville-palackkal) ~apcsoUuk össze .. A gáz bevezetését meg„ 
szakítjuk, midőn a respirátor ból kb. 5 1 víz lefolyt.. A csövekkel ellátott parafa .. 
dugót a gázáram megszakítása nélkül eltávolítjuk s a lombikot üvegdugójával 
gyorsan elzárjuk. A lombiknak a körkörös jeltől a dugóig te1jedő térfogatát 
elhanyagoljuk. 
Ilyen módon mért kb. 1-1 liter gázt használunk a <), d), e) és f) alatti vizsgá„ 
latokhoz is„ 
150 ml frissen (legalább 10 percen át) kiforralt és gyorsan lehűtött desztillált 
vizet 0, 15 ml I-metilvörös-oldattal elegyítünk, majd a megfestett víz 50·-50 ml-ét 
három egyforma, .50 ml-es sz_ínösszehasonlító üveghengerbe (esetleg karcsú, 
színtelen henger pohár ha) ön~jük s az edényeket megszámozzuk„ Az L. edénybe 
0, 1 ml, a 3. edénybe pedig 0,2 ml O,OI n sósavat mérünk.; A 2 .. edény tartalmát 
a leírt módon mért, kb. 1 liter gázt tartalmazó mérőlombikba öntjük s a lombikot 
üvegdugójával elzárva, annak tartalmát erősen rázzuk 1-2 percen át, azután 
pedig visszaöntjük a 2„ edénybe„ Ez edény tartalmának színe nem lehet gyen-~ 
gébben narancsszínű az 1„ és nem lehet élénkebben piros a 3. edényben levő 
folyadék színénél.. 

c) Széndioxid Ab) szerint mért kb. ! liter gázt tartalmazó mérőlombikba 50 ml kristály„ 
tiszta R-·báriurnhidroxid-oldatot öntünk s a lombik tartalmát hevesen összerázzuk, 
majd 50 ml-es színösszehasonlító üveghenger be (esetleg karcsú, színtelen henger
pohár ba) öntjük. A zavarosodás nem lehet erősebb, mint amelyet akkor ész„ 
lelünk, midőn 50 ml-es színösszehasonlító üveghengerben (esetleg karcsú, szín-· 
telen hengerpohárban) 50 ml kristálytiszta R-báriumhidroxid-oldathoz 0,5 ml 
frissen kiforralt és lehűtött desztillált vízzel készített 0,2 %-as nátriumhidrogén-· 
kar bonát„oldatot elegyítünk.. 

d) Halogenid. A b) szerint mért kb.. 1 1 gázt tartalmazó mérőlombikba 50 ml olyan 
ezüstnitrát-oldatot öntünk, melyet 100 ml vízből, 2 ml R-ezüstnitrát-oldatból 
és 10 csepp R-salétromsavból készítettünk .. A lombik tartalmát heves összerázás 
után .50 ml-es színösszehasonlító üveghengerbe (esetleg karcsú, színtelen henger-· 
pohárba) öntjük„ Az oldat nem opalizálhat, de színe sem változhat. Ezt, a gázzal 
9ssze nem rázott, ugyanolyan mennyiségű kémlőszer-oldattal, ugyanolyan edény
ben összehasonlítva állapítjuk meg. 

e) Redukáló anyagok (GO) .. Ab) szerint mért kb. 1 liter gázt tartalmazó méről~mbikba 
50 ml olyan ezüstnitrát-oldatot öntünk, melyet 84 ml vízből, 4 ml R-ezüst-· 
nitrát-oldatból, 1 O ml R-ammónia-oldatból és 2 ml R-nátronlúgból készítettünk, 
majd 40°-50°-ra felmelegítettünk. A lombik tartalmát félórán át gyakrabban 
erősen összerázzuk, majd 50 ml-es színösszehasonlító üveghengerbe (esetleg 
karcsú, színtelen hengerpohárba) öntjük„ Az oldat kristálytiszta és színtelen 
legyen„ Ezt, a gázzal össze nem ráZott kémlőszer··oldat másik .50 ml-es részletével 
ugyanolyan edényben összehasonlítva állapítjuk meg .. 

f) Oxidáló anyagok (Cl„03). Ab) szerint mért kb. ! liter gázt tartalmazó mérőlombikba 
50 ml olyan oldatot öntünk, melyet 98 ml vízből, 2 ml I-keményítő-oldatból, 
4 csepp R-sósavból és 1,0 g R-káliumjodidból frissen készítettünk .. A 'lombik 
tartalmát felórán át gyakrabban összerázzuk, majd 50 ml-es színösszehasönlító 
üveghengerbe (esetleg karcsú, színtelen hengerpohárba) öntjük„ Az oldat eredeti 
színe nein változhat.. Ezt, a gázzal össze nem rázott, ugy_anolyan mennyiségű 
kémlőszer-oldattal, ugyanolyan edényben összehasonlítva állapítjuk meg. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározás .. A gáz oxigén-tartalmát az L 149 .. lap 28 .. szerint hatá· 
rozzuk meg„ 

Eltartás. A gázt tartalmazó palackokat hűvös helyen tartjuk. 
Figylme;:,tetés.. Az oingént tartalmazó acélpalackok szelepét szerves kenő·· 

anyaggal (csapzsír, vazelin) megkenni nem szabad. 

251. 

Pancreatinum 
( P ancr eatin..) 
Pankreatin 

Sertés vagy szarvasmarha friss hasnyálmirigyéből elkülönített és cukor- vagy 
tejcukor- por hozzákeverésével megfelelő hatásértékre beállított keményítő·· 
(amiláz), fehérje- (tripszin) és zsírbontó (lipáz) enzimek keveréke. ·. 

Sárgásfehér vagy szürkés, jellegzetes, de nem kellemetlen szagú és ízlí por.. 
Legalább 25-szörös mennyiségű keményítőt és 25-szörös mennyiségű fehérjét 
(kazeint) old„ Hatása a reakcióközeg hidrogénion-koncentrációjától függ. 
Legnagyobb keményítő-bontó hatását pH = 6-8-nál, zsírbontó hatását 
pH =7--9-nél, fehérjebontó hatását pedig pH= 7,7-9,I„nél fejti'ki. Vizes 
közegben tartósan 50° fölé melegítve vagy erősebben nfrgsavanyítva · hatását 
veszti. · 

Oldékoic1,.ság„ Vízben részben és csak lassan oldódik. R-szeszben, éterben, 
kloroformban, acetonban gyakorlatilag oldhatatlan .. 

Kifmhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (! + 99) 
semleges„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Pankreatin. A készítmény a keményítőt, a fehérjéket és a zsírokat elbon\ja. [.v. ö .. az 
f) szerinti vizsgálattal]. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Fehéljeboml,ári termékek„ Sem a készítmény, sem vizes szuszpenziója nem lehet 
kellemetlen szagú, vagy ízű., 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) S;;árítási ves;;te.ség;. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,20 g készítményt az L 104 .. lap 3) 
szerint 100° -on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 6 % lehet„ 

d) J;;;;ítári maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I. 104 .. lap 
4) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 5,5 % lehet. 

e) ,Z:sír. mg pontossággal mért kb .. 2,0 g készítményt 50 ml„es üvegdugós lombikban 
20 ml R-éterrel leöntve. több órán át gyakori rázogatás közben állni hagyunk 
majd az éteres oldatot előzetesen éterrel megnedvesített 6 cm átmérőjű papiros
szűrőn -0, 1 mg pontossággal kevés durva horzsakőporral együtt mért ·-100 ml-es 
Erlenmeyer-lombikba szűrjük Az eljárást 10-10 ml R:éterrel még kétszer 
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'! 
1 

~ megismételjük .. Az egyesített éteres részleteket vízfürdőn ledesztilláljuk, A 100°-on 
állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 3 % lehet. 

. 
V_ , ,, f) Tartalmi meghatározá>. (Keményítőbontó hatás). 3, 75 g szitán (AL) átdörzsölt burgonyake

,o(, • z:;;. i' ,;-yv ményítő port 1 oo m.1-es henger pohárban 1 o ml vízben rázogatással e1osz1atunk. cg 
„ . _ // pontossággal mért 1oo ml·-es henger pohárban 75 ml vízet felforralunk és a keményí

/ Y6 / 6-;f'.)' 'tő keveréket kétszer ml hideg vízzel hozzáöbHtjük, majd a keveréket addigfor-· 
_/,7, rnljuk(5perc),rnígh1 péppé válik.Apépetvízzel95g-rakiegészítve 38°-40°-ra 
•"'-'-" lehűtjük és 5 ml vízb rázogatással eloszlatott mg pontossággal mért 0,150 g 

pankreatint keverünk ozzá, Az így elkészített reakciókeveréket 15 percig 
38°-40°-on tartjuk. 0,2 l elfolyósodott pép 100 ml-re hígítva 1 csepp O,l n 
j6d-oldattól legfeljebb vör 'ses színű lehet, de nem kék.ülhet meg. 

Tartalmi meghatározá> (feher1(_bontó hatás ) 

Kémszerek ;· \ 

-~ 

I 0,4 m bórsav-oldat Mérőlombi~n 12,4 g bórsavat vízzel 500 ml-re oldunk 
II. Bora<-keverék. 20,0 rnl I. szám oldatot 2,0 ml 10 %-os nátronlúggal elegyí· 

tünk. 
III. Acetátkeverék 10 ml 30,0 %-·os ecets;s;at és 10 ml 10,0 %-os nátriumacetát-olda-· 

tot elegyítünk. ' 
IV. 0,2%-a< kazein-oldat mg pontosságga mért 0,200 g kazeint 100 ml-es mérő·· 

lombikban 20 ml víz és 5,00 ml 0, 1 n~átronlúg elegyében rázogatással el-· 
oszlatunk, majd a folyadékot a kazein telj~s oldódásáig, legfeljebb azonban fél
óráig 40'··0n tartjuk. Ezután az oldatot l\hűtjük, 5,00 ml L számú oldatot 
elegyítünk hozzá és vízzel 100 ml-re hígítjuk .. 

A meghatárnzáshoz mg pontossággal mért o,I,oo g készítményt kis porcelán
moz~árba~ 1,0°. ';11, IL számú ?!<lattal el,'1ör~~ün_k, „ majd_ vízzel 500 ml-es 
mérolomb1kba obhtunk. A lombik tartalmat VI~Z.1\l,Jehg toltjük. 
Ebből a vízsgálatra eliíkészített és esetenként felrazott folyadékból, valamint 
a IV. számú kazein-oldatból az alábbi táblázat szer~! számozott kémlőcsövek· 
ben hígítássorozatot készítün~„ \, 

s,o ml IV kazein-oldat ·+ s,o m.l ·1 

1 1 

1 A kémlőcsli 

az alábbi folyadékok keverékéből 1 
mg pankreatin mg kazein 1 mg pankreatin 

·- 10 ml kész reakció· 10 ml kész által elbontott 
sor5záma elegyben reakcióelegyben kazein mg-ban 

0,02 %-os pankre· víz 
atin szuszpenzió ml 

ml 
1 

l 5,0 0 
1 

1,000 10 10 
2 5,0 2,5 ' 0,670 10 15 
3 5,0 5,0 

1 

0,500 10 20 
4 5,0 5,5 0,477 10 21 
5 5,0 6,0 0,455 10 22 
6 5,0 6,5 0,435 10 23 
7 5,0 7,0 0,417 10 ' 24 
8 5,0 7 ,5 0,400 10 25 
9 5,0 8,0 0,385 10 26 

10 5,0 8,5 0,371 10 27 
11 5,0 9,0 0,357 10 28 
12 5,0 9,5 0,345 10 29 
13 5,0 10,0 0,333 10 30 
14 5,0 12,5 0,286 10 35 
15 5,0 15,0 0,250 10 40 
16 5,0 20,0 0,200 10 50 
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Az így elkészített oldatokat 40°-os vízfürdőbe helyezzük, majd 30 perc mulva 
mindegyik kémlőcsőbe rázogatás közben 0,50 ml III„ számú acetát-keveréket 
mérünk„ A kémszer hatására az el nem bontott kazein kivá]ik és az oldat meg~, 
zavarosodik Megállapítjuk hogy melyik az a legnagyobb sorszámú kémlőcső,mely
nek tartalma még átlátszó maradt„ Ennek alapján a táblázatból kikeressük, hogy 
a készítmény hányszoros mennyiségű kazeint bontott el.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az/) (keményítőbontó hatás) 
szerint vizsgáljuk .. 
Eltartá1 .. Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös, száraz helyen, fénytől védve 

tartjuk.. . . 
Inkum_batibili> Savakkal, erősen lúgos kémhatású anyagokkal, nehézfémsókkal, 

csersavval stb.. 
Adagolá>.. Szokárns egyszeri adagja 0,25-0,5 g 

Szoká>o> napi adagja 0,75-1,5 g 
Gyomorsavban nem oldódó tokokban, vagy gyomorsavban 

réteggel bevont tablettákban, vagy pilulákban adjuk ki. 
A ké5z{tmény hatá>értékét évenként ellenőrizziik„ 

252. 
+ Papaverinum hydrochloricum 

( Papaver .. hydrochlor.) 
Sósavas papaverin 

nem oldódó 

6, 7,3' ,4' -Tetrametoxi-1-benzilizochinolin Papaveriniurpklorid 

OCH3 

C 20H 210 4N .. HCJ ms = 375,84 
Ópiumból nyert, vagy mesterség!'sen előállított alkaloida sósavas sója. 
Fehér, kristályos por. Szagtalan .. lze enyhén keserű, majd égető .. 89,2-90,8% 

papaverin-bázist (C 20H 210 4N), illetőleg 98,7-100,5% sósavas papavetint 
(C 20H 210 4N .. HC1) tartalmaz„ 
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Oldékonyság. 40 sr vízben, 50 sr R-szeszben és 8 sr kloroformban oldódik. 
Forró víz bőségesen oldja„ :Éterben gyakorlatilag oldhatatlan„ 

Kémhatás. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 49) savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) Papaverin .. 0,01 g készítményt 5 ml tömény R-kénsavval és 1 csepp R-vas(III}
klorid-oldattal enyhén melegítünk. Az oldat ibolyaszínű lesz.. Színe kihűlés 
után I csepp R-salétromsavtól vérpirosra változik. 

b) 0,10 g készítinényt .5 ml vízben oldunk és az oldatot 2 ml 20%-os nátriumacetát~· 
oldattal elegyítjük. A tejszerűen megzavarosodott folyadékból á papavetin 
gyantás csapadék alakjában válik ki. Az edény belső falát üvegbottal dörzsölgetve 
a csapadék lassan kristályossá válik„ A vízzel mosott és kénsav felett szárított 
kristályok olvadáspon\ja 144°-150° .. 

e) Klorid. 0,01 g készítményt 5 ml, ke_vés R-salétromsavval megsavanyított vízben ol
dunk és az oldatot 1 ml R-ezüstnitr át-oldattal elegyítjük Fehér csapádék kelet
kezik, mely vízzel kimosva ammónia-oldat feleslegében oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan iis színezo anyagok. 0,5 g készítmény 25 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül és tisztán oldódjék. Az oldat szagtalan legyen. Az oldat 
színe nem lehet erősebb, mint a Z 2 színmérték-oldat. 
Ezt az oldatot használjuk az e), f) és h) alatti vizsgálatokhoz. 

e) SavaHág .. A d) szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77.. lap 12) szerint meghatá·, 
rozva pH = 3,5-nél nem lehet kisebb. 

f) Szulfát .. 10 ml d) szerinti oldatot az I. 99 .. lap 9/a szerint - szulfat-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat. 

g) Szervetlen sók, morfin- és kodein-sók. 0,50 g készítmény 7,5 ml kloroforrnban maradék 
nélkül oldódjék. 

h) Morfin .. 5 ml d) szerinti oldat 2-3 csepp R-vas(III)klorid-oldattól nem színeződhet 
zöldesre vagy halványkékre. 
5 ml d) szerinti oldat 5 ml 0, 1 n káliumbijodá\.·oldattal elegyítve 5 perc mulva 
sem színeződhet. 

i) Kodein .. 0,05 g készítményt 0,015 g vanilin 5 ml tömény R-sósavval készült olda
tában oldunk és az elegyet vízfürdőn 5 percig melegítjük„. Az elegy színe nem 
lehet erősebben rózsaszínű az egyid~jűleg papaverin nélkül azonos módon 
készült oldatnáL 

j) Idegen szerve.s anyagok; tánalkaloidák Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 
0,05 g készítményt 5 ml tömény R-kénsavban oldunk Az oldat színe nem lehet 
erősebb a P 1 színmérték-oldatnál. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Száritási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,20 g készítményt az I. 104. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet. 

1) Izzítási maradék. 0,1 mgpontossággalmértkb 0,50 g készítményt az L 104. lap 4) 
, szerint ell].amvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet.. 
m) Tartalmi meghatározás (papaverin). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,05 g készít-· 

ményt az L 124 lap 17/a-{J) szerint súlyszerint vizsgálunk 
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1 mg vízmentes papaverin-bázis 1,108 mg (lg ,04433) sósavas papaverin! 
(C20H"04N.HC!) jelez. 

n) Tartalmi meghatározás (sósav). O,l mg pontossággal mért kb. 0,40 g készítményt 
100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 50 ml frissen kiforralt meleg vízben 
oldunk. Kihűlés után a lombikba 10 ml R-kloroformot öntünk és az oldatot, 1 ml 
I-fenolftalein·-oldatot használva jelzőül, :rázogatás közben 0, 1 n nátronlúggal 
titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 33,94 mg (lg ,53068) papaverin-bázist (C20H2I04N), 
illetőleg 37,58 mg (lg ,57500) sósavas papaverint (C20H"04N.HC1) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
d) (oldhatatlan és színező anyagok), g) (szervetlen sók stb.), h) (mmfin) és 
i) (idegen szerves anyagok) szerint vizsgá\juk 

1\1egjegyzés .. Injekció készítésé1e csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
használhatunk. 

Eltartás .. Jólzáró, üvegdugós üvegben, ±enytől védve zárt szekrényben tartjuk. 
Sósavas papa ver int tartalma;: az «lnjéctio papaverini hydrochlorici 4 %» és a 

«Tabletta papaverini ~ydrochlorici g 0,04». 
Inkompatibilis oldatban lúgos kémhatású anyagokkal,jodidokkal, bromidokkal, 

jóddal.. 

Adagolás,. Legnagyobb egyszeri adagja per os l 
s„ cut 
i.. ven. 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

per os l 
s .. cut 
i. ven 
per os 
s„ cut 
i. ven. l 

0,25 g 

0,50 g 

0,04-0,12 g 

S;:okáso 5 napi adagja pero~ l . 
s. cut 0, 12-0,36 g 
i. ven„ 

253. 

Paraffinum liquidum 
(Paraff. liqu.) 

Folyékony parafin 

Nyers petroleumból frakcionált desztillálással előállított és finomító eljárá-· 
sokkal tisztított, sűrűnfolyó telített szénhidrogének elegye. Kristálytiszta, 
színtelen, nem fluoreszkáló, olajszerű folyadék. Csaknem szagtalan és íztelen„ 

Oldékonyság. Vízben és hideg R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. Éterrel, 
kloroformmal, petroléterrel, benzollal, illó:olajokkal és zsíros olajokkal -- a 
ncmus olaj kivétdével ·- elegyedik 

Kemhatás. Frissen kifonalt meleg vízzel készült és lehűtött rázadéka (1 + 19) 
semleges. 
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Sűr!ísfg .. 0,860--0,905 
Forráspont .. Legalább 360° (L 7 L lap i). 
Viszkozitás„ Legalább 130 centistok (20°) .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A folyékony parafin üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen. Nem fluo
reszkálhat.. 

b) Savasság. 5 ml folyékony parafint 10 ml R··Petrolétethen oldunk, majd az oldatot 
5 ml frissen kifonalt és lehűtött vízzel és 3 csepp J..fenolftalein-oldattal össze
rázzuk .. A különvált vizes réteg színtelen maradjon, de 0,1 ml 0,01 n nátron-
lúgtól pirosszínű legyen. · 

e) Szulfát„ 5 g folyékony parafint 25 ml kb. 80°-os vízzel egy percig rázunk, majd a 
különvált vizes réteget megnedvesített papirosszűrőn szűrjülc .. Ezt a szüredéket 
használjuk a d} alatti vizsgálathoz is. 
10 ml szüredéket az L 99. lap 9/a szerint - szulfátmétték-oldat nélkül ·~ 
vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

d) Klorid„ 10 ml e) szerinti szütedéket az I. 100 .. lap 10/a szerint - klmidmétték· 
oldat nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

e) Petroleum .. 10 ml folyékony parafint porceláncsészében óvatosan a parafin-gőzök 
megjelenéséig m~legítünk„ A forró pa1afin nem lehet petroleum szagú. 

f) Szilárd parafinok.. 10 ml előzetesen 100°„on kiszárított folyékony parafint kémlő„ 
csőben 10° hőmérsékletű vízfürdőbe teszünk. A készítmény 4 órán belül kristály· 
tiszta maradjon. 

g) Elszappanosít.ható anyagok„ 5 ml folyékony parafint és 5 ml R-nátronlúgot kémlő
csőben forró vízfürdőbe merítve gyakori rázogatás közben 10 percig melegítünk. 
A lehűtött vizes réteg átlátszó legyen. A vízzel megnedvesített papirosszűrőn 
megszűrt vizes rész 10 ml R-sósavtól nem változhat„ 

h) Kénvegyületek. 4 ml folyékony parnfint, 2 ml legtöményebb szeszt és 2 csepp R-· 
ólomacetát-oldatot annyi R-nátronlúggal elegyítünk, hogy a kezdetben kiváló 
csapadék feloldódjék„ A keveréket 70°-os vízfürdőbe merítve gyakori rázogatás 
közben 10 percig melegítjük,. A különvált szeszes réteg nem szí11eződhet. 

i) Redukáló anyagok, 2 ml folyékony parnfint, 5 ml vizet, 1 ml R-kénsavat és 0,05 ml 
O, 1 n káliumpermanganát-oldatot forró vízfürdőbe merítve rázogatás közben 
5 percig melegítünk, A vizes réteg színe nem változhat. 

j) Nitronaftalin;· kátrányfestékek. 3 ml folyékony parafint 20 ml R-szesszel rázogatunk, 
majd az elkülönült réteget szesszel---megnedvesített kis papirosszűrőn szűrve 
porceláncsészében vízfürdőn szárazra párologta~juk„ Sárgás kiiStályok nem 
maradhatnak vissza (nitronaftalin) .. A maradék 2 csepp R-sósavtól nem piro
sodhat meg (festék)„ 

k) Idegen szerves anyagok .. 5 ml folyékony parnfint és 5 ml nitrátmentes 95 %-os kén·· 
Savat-· ugyanilyen kénsavval kiöblített, üvegdugós, színtelen kéinlőcsőben -VÍZ·· 
für <lőn 10 percig melegítünk oly módon, hogy 2 percenként a kémlőcsövet a vízfür
dőből kiemeljük és 3 másodpercig rázzuk. 1-1 rázás alkalmával a kémlőcső leg
feljebb 10 másodpercig lehet a vízfürdőn kívü1. Kihűlés után a parafin-réteg 
színtelen legyen, a kénsav színe pedig a 0,01 n jód-oldatnál nem lehet sötétebb. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

!) Izzítási maradék .. O,l mg pontossággal mért kb.. 0,5 g folyékony parafint az I. 104„ 
lap 4) szerint óvatosan elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 
0,1 % lehet. 
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Tájékoztató gyor'Svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt folyékony parafint 
a k) ·(idegen szerves anyagok) szerint vizsgáljuk„ 

Megjegyzés.. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható„ 

Eltar(dr. Jólzáró üvegdugós üvegben' tar\juk„ 
Folyékony parafinnal készül az «Emulsio paraj]ini cum phenolphthaleino», «Unguen

tum diachylon»,<<Ul(guentum ophthalmicum simplex anhydricum»,«Unguentum ophthalmicum 
simpl« kydrosum», és az «Unguentum paraffini» .. 

Másnév. «Üleum vaselini» (Sz. VIIL), «Üleum paraflini» .. 

Adagolás .. Szokásos egyszeri adagja 15·-30 g 
Szokása s napi adagja 15-30 g 

254. 

Paraffinuni soliduni 
( Parajf solid.) 

Szilárd parafin 
Nyers petroleumból vagy barnaszén-kátrányból előállított telített, szilárd 

szénhidrogének keveréke. Fehér, áttetsző, szagtalan és íztelen, gyakran kristályos 
törésű táblák vagy darabok„ 

Oldék01yság„ Vízben és hideg R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan„ Éterben, 
kloroformban, petroléterben, benzolban, széndiszulfidban, illó és zsíros olajok-· 
ban - a ricinus olaj kivételével - b6ségesen oldódik.. 

Kemhatás .. Frissen kiforralt meleg vízzel készült lehűtött rázadéka (! + 19) 
semleges„ 

Sűrűség .. 0,880-0,900. 
Olvadá1pont. 50°-54°., 
Kristályosodáspont .. 48°-53°. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) 2,0 g parafin 10 ml R-kloroformban enyhe melegítéskor maradék nélkül, tisztán 
és csaknem színtelenül oldódjék„ 

b) Savasság„ 1,0 g .parafint, 25 ml semleges R-szeszt és 10 csepp I-fenolfta!ein-oldatot 
lombikban, vízfürdőn addig melegítünk, míg a paritfin megolvad„ Az összerázott 
folyós keverék 0, 1 ml O, 1 n nátronlúgtól pirosszínű legyen. 

c) Szulfát. 5 g parafint 25 ml vízzel addig melegítünk, míg a parafin megolvadt. 
A folyós keveréket egy percig rázogatjuk„ Kihülés után a vizet megnedvesített 
kis papirosszűrőn leszűrjük, Ezt a szüredéket hasznáUuk a d) alatti vizsgá
lathoz is. 
10 ml szüredéket az L 99. lap 9/a szerint - szulfatmérték-oldat nélkül -
vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat.. 

d) Klorid .. 10 ml e} szerinti szüredéket az I. lOQ .. lap 10/a szerint - kloridmérték
oldat nélkül ·- vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

e) Redukáló anyagok„ 1 g parafint, 5 ml vizet, 1 ml R-kénsavat és 0,05 ml 0, l n R., 
káliumpermanganát-oldatot vízfürdőn rázogatás közben 5 percig melegítünk„ 
A vizes réteg színe nem változhat 
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f) Idegen szerves anyagok 5 g megolvasztott és megszűrt parafint és 5 ml 80 %-os kén-· 
savat - ugyanilyen kénsavval kiöblített, üvegdugós, színtelen kémlőcsőben .....,.... a 
«Parai!inum liquidum» cikkely k) pontja szerint 15 percig melegítünk. Kihű
lés után a parafin színtelen legyen, a sav színe pedig nem lehet erősebb a B 3 szín
mérték-oldatnáL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Izzítási maradék. O, 1 mg pontossággal métt kb. 0,50 g parafint az I 104. lap 4) 
szerint óvatosan elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % 
lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt parafin olvadáspontját ellenőrizzük„ 
Eltartás .. Lefedett edényben tartjuk. 
Szilárd parafinnal kóziil az «Unguentum ophthalmicum simplex anhydritum», «Un-· 

guentum naphthalani», az «Unguentum ophthalmicum simplex l!Jidrosurrm, és az «Ungu-· 
entum paraffini». 

Cem;in helyett 65° felett olvadó szilárd parafint adunk ki .. 

(CH3 .. CH0) 3 

255. 

© Paraldehydum 
(Parald.) 

Paraldehid 

ms = 132,16 

Kristálytiszta, színtelen, sajátságos .fűszeres szagú, kellemetlen ízű foly~dék. 
Vízbe öntve cseppek alakjában lebeg .. 

Oldékony.ság .. 8 sr víz és 17 sr foIIÓ víz oldja .. R-szesszel, éteIIel, kloroformmal 
és illó-olajokkal elegyíthető. 

Kemhatás .. Frissen ]>iforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyengén 
savanyú„ 

Sűrűség .. 0,992-0,996 .. 
Forráspont .. 123° alatt legfeljebb 10 v/v%-a, a maradék pedig 123°-126° 

között desztilláljon át (I. 71. lap 7) .. 
Olvadáspont .. A kristályos tömeggé fagyott készítmény 10°--11°-on olvad„ 
Törésmutató .. 1,420. 

Azonossági vizsgálat 

a) Aldehid.. 1 ml R-ezüstnitrát-oldathoz 1 csepp R-nátronlúgot és annyi R-amillónia
oldatot csepegtetünk, míg a kezdetben levált csapadék feloldódott .. Az oldatot 
5 ml telített vizes paraldehid-oldattal melegítjük.. Barnásfekete csapadék válik 
ki és a kémlőcső falán esetleg ezüsttükör képződik. 

b) Paraldehid. 1 ml pataldehidet 0,5 ml R-kénsavval melegítünk. Acetaldehid-·szag 
érezhető. 

c) Hidegen telített vizes oldata melegítéskor m.egzavarosodik. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen,. Szaga nem lehet 
szúrós 

e) Vízben nem oldódó aldehidek és alkoholok 2 ml paraldehidet 38 ml frissen kiforralt és 
lehűtött vízben oldunk.. Az oldat kristálytiszta és színtelen legyen .. Olajos cseppek 
még állás közben sem válhatnak ki belőle (amilalkohol). 
Ezt az oldatot használjuk az f), g) és h) alatti vizsgálatokhoz. 

f) Savas.ság .. 20 ml e) szerinti oldatot néhány csepp !-fenolftalein-oldattal és 0,3 ml 
0, 1 n nátronlúggal elegyítünk. Az oldat rózsaszínű vagy piros legyen, 

g) Szuffát .. 5 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint -· szulfat-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat.. 

h) Klorid. 5 ml e/ szerinti oldatot az I 100 .. lap 10/a_szerint --- klotid·mértékoldat 
nélkül ·- vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat.. 

i) Acetaldehid. 5 ml paraldehidet 5 ml 60 v/v %-os szesszel elegyítünk A folyadékot, 
néhány csepp I-brómfenolkék-oldatot használvajelzőül, 0,1 n nátronlúggal sem
legesítjük. Ezt az oldatot 5 ml, ugyancsak I-brómfenolkék-oldatra semlegesített, 
60 v/v %-os szesszel készült 3,5 %„os hidroxilammóniumklorid-oldattal rázzuk 
össze„ A netán megsárgult oldathoz addig csepegtetünk 0,1 n nátronlúgot, míg 
a folyadék ibolyáskék-színű lesz. E célra legfeljebb 0,5 ml O, 1 n nátronlúg fogyhat .. 

j) Peroxidok .. 200 ml-es üvegdugós Etlenmeyer-lombikban 75 ml frissen kiforralt és 
lehűtött vízben 5 ml paraldehidet oldunk és 5 ml R-kénsav hozzáadása után 
a reakcióelegyben 1 g R-káliumjodidot oldunk Az oldatot 15 percre sötét helyre 
tesszük.. Az esetleg kivált jódot, néhány csepp !-keményítő-oldatot használva 
jelzőül, 0, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk .. A titrálást .5 perc mulva .fejezzük 
be .. Az oldat elszíntelenítésére legfeljebb 2 ml O, 1 n nátriumtioszulfát-·oldat 
fogyhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Nem illó anyagok (s;;árítd>i maradék).. 2,00 ml készítményt az I. 105 .. lap 5/a szerint 
vizsgálunk. A bepárologtatás folyamán az utoljára elpárolgó részletnek sem 
lehet a paraldehidétől eltérő kellemetlen vagy szúrós szaga„ A 80'„on állandó 
súlyig szárított maradék legfeljebb 0,06 g/v% lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt paraldehid 1 ml-ét 
10 ml vízben oldjuk. Az oldat lakmuszpapirossal vizsgálva csak gyengén lehet 
savanyú. Az 1 ml R-kénsavval megsavanyított oldat 0,2 g káliull\jodid hozzá
adása után ne sárgu\jon meg azonnal.. A készítmény ne Jegyen szúrós szagú .. 

Megjegyzi< .. A meg nem felelő készítményt a következőkép javithatjuk meg: 
100 ml paraldehidhez nagyobb rázótölcsérben 5 ml vizet és rázogatás közben 

annyi R-nátronlúgot elegyítünk, hogy a reakciókeverék erősen lúgos Jegyen. 
Ennek ellenőrzésére kis lakmuszpapiros-darabkát (5 X 10 mm) dobunk a rázó
töksérbe .. A lúgos keveréket 10 ml frissen készített 10%-os nátriumtioszulfát
oldattal 10 percig rázogatjuk. A vizes réteg lebocsátása után a készítményt 10 
ml vízzel ismét krrázzuk, majd a vizes résztől elválasztva vízmentes R-nátrium
szulfátot szórunk a rázótölcsérbe .. Elegendő nátriumszulfát alkalmazása esetén a 
nátriumszulfát a paraldehidben összerázás után porszerűen leülepedik. Az ily 
módon víztelenített paraldehidet papirosszűrőn szűrjük. 

Eltartás. Kisebb, színig töltött, üvegdugós üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen, zárt szekrényben tal\juk 
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Adagold>.. Legnagyobb egyszezi adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokáso' egyszeri adagja 
Szokárn< napi adagja 

256. 

g-Penicillin-kalium. 
( g-Penicill. kal.) 

5g 
JO g 
2-4g 
4-Sg 

g-Penicillin-kálium Kálium-benzil-penicillinát 

HsC>. ~-COOI( 
Ht: 1 1 

s........_/N 
· HC 1 

l,........c=O 
HC 

1 
HN-C-CH2 C6H5 

ö 
C1,H1,04N 2SK ms = 372,47 

A Peni.cíllium notatum Westling vagy a Penicillium cfzry<ogenum Thom-Aspergil
laceae- penészgomba által.termelt, antibiotikus hatású sav káliumsója .. Színtelen, 
kettősen törő kristályok, vagy fehér, l.egfeljebb sárgás, kissé r:edi:szí_vó, fi~om 
kristályos por .. Szagtalan. Vizes oldataJohbra forgat.. Huzamosat 1de1g 100 .on 
tartva bomlik; nedvesség a bomlást elősegíti. Levegő és fény h<:tására észre
vehetően nem változik. Vizes oldata szobahőmérsékleten bomhk, 15° alatt 
azonban néhány napig eltartható. Savak, alkálilúgok és oxidáló anyagok 
hatására is bomlik. Összes penicillin··tartalma benzil-penicillin-káliumban 
(C

16
H

17
0,N 2SK) kifejezve 93-102 %, benzil-penicillin··tartalma pedig leg-· 

alább 85%. 
Hatásértéke milligrammonként 1595 nemzetközi egység (NE). (! NE peni

cillin 0,6 y g··penicillin-nátriumnak felel meg .. Egy mg g-penicillin-nátrium tehát 
1667 NE). ' 

Oldékony1ág.. Vízben, konyhasó-oldatban, szőlőcukor-oldatban bőségesen 
oldódik R-szeszben,'glicerinben mérsékelten oldódik, azonban hatá;át elveszíti. 
Zsíros olajokban, folyékony parafinban oldhatatlan. 

Kémlzatá< .. Frissen kiforralt és lehűtött vizzel készült oldata (0,30 + IO) 
semleges vagy gyengén savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Penicillinsav. O,IO g készítményt .5 ml vízben oldunk és az oldatot R-só~avval éppen 
megsavanyítjuk. Fehér; penicillinsavból álló csapadék válik ki, mely az R-sósav 
kis feleslegében, továbbá R-ecet~avban, R-szeszben, kloroformban, éterben és 
amilacetátban Oldódik„ 
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b) Szemernyi (5 mg) készítményt és 0,3 g hidroxilammóniumkloridot 3,5 ml vízben 
oldunk Az oldatot 1,5 ml R-nátron!úggal és 5 perc mulva 1 ml R-sósavva! 
elegyítjük. Az oldat 5 ml R-vas(III)k!orid-bldattól barnásibolya-színű lesz .. 

<::) Kálium .. A készítmény előzetesen kiizzított és R-sósavba mártott platiriadróton 
nem világító lángba tartva a lángot csakhamar ibolyaszínű1e festi. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

cl) Oldhatatlan és <;;Ínező anyt;gok. 0,03 g készítmény 1 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben ma1adék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ _Az oldat 15°-nál ala-· 
csonyabb hőmérsékleten 4 óra múlva is tiszta és üledékmentes maradjon. 
Ezt az oldatot használjuk az e) alatti vizsgálathoz is„ 

e) Sava<>~g. A d) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatá·· 
rozya pH= 5,0-7,.5 között legyen 

--f) K'alcium é.s nátrium„ A készítményt e) szerint vizsgálva a láng nem színeződl1et 
tartósan narancssárgára vagy sárgára„ 

g·) lfőálló.5ág, 0, I mg pontossággal mért kb„ 0,03 g készítményt 50 ml-es Erlenmeyer
lombikban 96 órán át 100°-·on (±_2°) tartunk, majd az l) pont szerint· vizs
gálunk. Az eredmény legfeljebb 10 %-kal lehet alacsonyabb a hővel nem kezelt 
készítmény l) szerinti vizsgálatának eredményénél 

11) Pilogin-anyagok. A készítmény pirogén-anyagtól mentes steril vízzel készült, milli
literenként 1,2 mg-ot tartalmazó oldatát az I 223 .. lap 5) szerint vizsgáljuk 
A kísérleti nyulakba testsúly kg-onként 1 ml ( = 2000 NE = 1,2 mg készítmény) 
oldatot fecskendezünk be .. 

i) Toxíku< anyagok. 5 db 18-25 g·os egérbe intravénásan 0,5 ml olyan steril vízzel 
készült g-penicillin-kálium-·oldatot fecskendezünk be, mely ml-enként 2,5 mg 
készítményt tartalmaz, Az egyes befecskendezések között legfeljebb 5 másodperc 
telhet eL Legalább 48 óráig mind az öt állatnak életben kell maradnia .. Ha ezen 
idő alatt egy vagy több állat elpusztuL a kísérletet öt olyan ~jabb állattal ismé~ 
teljük meg, melyeknek súlya 19-21 g .. Mind az öt állatnak legalább 48 óráig 
életben kell mar adnia.. ' 

j) Ste1ilitási vi'zsgálat„ l\Tátronlúggal pH = 6,0 hidrogénkitevőre beállított frissen 
készült, steril hidroxilammőniumklorid-oldatban (1 + 300), ml-enként 3-6 mg 
készítményt oldunk.. Az oldatot összerázzuk, majd 1 óráig állni hagyjuk. Az ily 
inódon inaktivált készítmény sterilitását az I. 221„ lap 1) szerint ellenő1izzük 
A vizsgálatot 4 nap mulva fejezzük be 
A készítményt penicillináz-oldat ( 1 ·+· 9) hozzáadásával is inaktiválhatjuk. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,10 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint 2 órán át 100°-on szárítunk„ A készítmény súlyvesztesége legfeljebb 1,5 % 
lehet .. 

1) Tartalmi meghatározás (összes peniúllin). 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,03 g készít
ményt az L 142. lap l/a szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,01 n jód-oldat 0,4139 mg (lg ,61685), illetőleg 660 NE (lg ,81954) g
penicillin-káliumot (C16Hro04N 2SK) jelez .. 

m) Tartalmi meglzatározás (g-penicillin) .. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,065 g készít
ményt az I. 142„ lap I/b szerint vizsgálunk„ 
l mg N-etilpiperidin·penicillin 0,8322 mg (lg ,92022), illetőleg 1327 NE 
(lg ,12290) g-penicil!in-káliumot (C16H110 4N2SK) jelez. 
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Eltartás„ Gumisapkával sterilen lezárt üvegekben tartjuk. Steril oldatai 
hűtőszekrényben 3 napig hatásértékcsökkenés nélkül eltarthatók„ 

g-Penicillin-káliumot tartalmaz az «lnjectío g-penícillin-kalii oleosd>>. 

Adagolás„ Szokásos egyszeri adagja per os 50 OOO ·- 100 OOO NE 

~· cut. l 15 OOO - 50 OOO NE 
r.. musc. 

Szokásos napi adagja per os 300 OOO - 600 OOO NE 

~· cut„ l 200 OOO - l OOO OOO NE 
i. musc„ 

Csak az érvényben levő rendelkezéseknek mindenben m~gfelelő és forgalombaho!(.atalra 
engedélyezett készítmény tarthat6 készletben és adhat6 ki .. · · · 

257. 
g-Penicillin-natriuni 

( g-Penicill. natr.) 
g-Penicillin-nátrium Nátrium-benzil-penicillinát 

C,,H1,04N 2SNa ms = 356,38 

A készítmény leírása, vizsgálata és eltartása az alábbi eltérésekkel mindenben 
megegyezik a «g-Penicillin-kalium» cikkely előírásaival.. 

A készítmény a g-penicillin-káliumnál nagyobb mértékben nedvszívó. 
O,? y g-penicillin··nátrium l nemzetközi egység (NE), l mg g-penicillin

nátnum tehát 1667 nemzetközi egység„ 

Azonossági vizsgálat 

e) .Ndtrium„ 0,02 g készítmény előzetesen kiizzított és R·sósavba mártott platinadróton 
nem világító lángba tartva a lángot csakhamar élénksárgára festi. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

1) Tartalmi meghat\irozás (ös.szei penidllin). 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,03 g készÍt·
ményt az I. 142 lap !/a szerint vizsgálunk 
l.rr,il O,~l ~jód-o~dat 0,3960 mg (lg ,59768), illetőleg 660 NE (lg ,81954) g-peni
cilhn-natr1umot 3eleZ. 

m) Tartalmi meghatározás (g-pen"icillin). 0,1 mg pontossággal tnért kb .. 0,065 g készít
ményt az L 142 .. lap 1/b szerint vizsgálunk. 
1 mg N-etilpipetidin-penicillin 0,7963 mg (lg ,90105), illetőleg 1327 NE 
(lg , 12290) g-penicillin-nátriumot (C16H 110 4N 2SNa) jelez. 

Eltartás.. Gumisapkával sterilen lezárt üvegekben tartjuk. Steril oldatai 
hűtőszekrényben 3 napig hatásértékcsökkenés nélkül eltartl;atók. 

g-Penicillinnátriumot tartalmaz az «lnjectio g-penilillin-natrii oleasa» .. 
. . Adagolá<. A készítmény szokásos adagjai a g-penicillin-kálium szokásos adag

.] a1val megegyeznek. 
C:m,k az érvén,Yb~n _lévő rendel~ez~rnknek mindenben megjelelő é; forgalombahu;:,atalra 

engede[yezett kes;:,itmen.y tarthato kesz/etben és adható ki .. 
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258. 

g-Penicillin-procainum. 
„„ ( g"Penicill.. procain.) 

g-Penicillin-prokain 
C16H 180 4N 2S. C13H 200 2N 2,H20 

ms = 588,71 

A„ készí~n;,ény a g-pei;icillin prokaii;-sója Színtelen v_agy kissé sárgás, 
kettosen toro finom knstalyok vagy feher, nagyon finom knstályos por. Szag-· 
talan„ Levegő és féi;J:' ~atására ,n~n:; változik észrevehetően. Vizes oldata jobbra 
forgat: .. S;; vak, al~"'hlugok, ox1d;lo anyagok hatására bomlik.. Legalább 85 % 
g-pemc1llm-pr?k.amt (C16.H180 4N 2S.C13H 200 2N „H20) tartalmaz. 
, A g-pe~1c1lh;i-prok~m a .képl,et.ből számítva 56,8 % g-penicillint 
\C1"H180 4N 2S) es 40,2 Yo prokam-baz1st (C13H 200 2N 2) tartalmaz„ 

A g-penicillin-prokain hatásértéke milligrammonként 1009 nemzetközi 
egység (NE). 

Oldékon.y.ság„ 250 sr vízben, kb.. 100 sr R-szeszben, 90 sr kloroformban oldodik.. 
Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült telített oldata semleges 

vagy gyengén savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Penuillin .. 0,01 g készítményt és 0,3 g hidroxi!ammóniumk!oridot 3,5 ml vízben 
oldunk„ Az oldatot 1,5 ml R-nátronlúggal és 5 perc mulva 1 ml R-sósavval 
elegyítjük„ Az oldat 5 ml R-vas(III)klorid-oldattól bamásibolya-színű lesz. 

b) Prokain. A készítmény telített vizes oldatának egyik részletéből néhány csepp O, 1 n 
jód-oldattól barna, másik részletéből pedig néhány csepp R-Mayer-oldattól 
fehér csapadék válik le„ 

e) A készítmény telített vizes oldatának 5 ml-es részletét 4 csepp R-sósavval és 1 csepp 
frissen készített 1 %-os nátriumnitrit-oldattal, majd 1 ml R-nátronlúgban és 
4 ml vízben oldott 0,05 g /i-nafrollal elegyítjük„ Skarlátvörös csapadék képződik .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok .. O, 1 g készítmény 30 ml frissen kiforralt és lehűtött víz
ben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldócijék. 

e) Savass4g„ A készítmény frissen kiforralt és lehűtött vízzel készített telített oldatának 
hidrogénkitevqje az L 77 .. lap 12) szerint meghatározva pH= 5,0-7,5 között 
legyen .. 

f) Pirogén-anyagok. A készitmény, pirogén-anyagtól mentes vizzel készült, millili-· 
terenként 1,9 mg-ot tartalmazó izotoniás oldatát az l. 223 lap 5) szerint vizs„. 
gáljuk A kísérleti nyulakba testsúly kg-ként 1 ml ( = 2000 NE= 1,9 mg) 
készítményt fecskendezünk be, 

g) Toxikus anyagok„ A készítmény ml-enként 1,9 mg-ot ( = 2000 NE) tartalmazó, 
steril, izotoniás nátriumklorid-oldattal készült oldatát a «g-Pcnicillin-kalium» 
cikkely i) pontja szerint vizsgáljuk. A kísérleti állatokba 0,5 ml ( = 1000 NE= 
= 0,95 mg) oldatot fecskendezünk be. 

h) Sterilitás. A készítményt a «g-Penicillin-kalium» cikkely J) pontja szerint inak„ 
tiváljuk, majd az L 221.. lap 1) szerint vizsgáljuk 
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Minőségi: kvantitativ vizsgálat 

i) Szálítási veJzteség 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,10 g készítményt az 1. 104.; lap 
3) szerint 100°·on 2 órán át szárítunk. A súlyveszteség 3,0~-3,5 ~~ lehet. · 

j) Tartalmi meghatározás· (ö55zes· penicilli'n) ,. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,0.5 g készít
ményt az I 145. Jap 3/a szerint vizsgálunk. 
1ml0,01njód„oldat0,6541 mg (lg ,81566), illetőleg 660 NE (lg ,81952) g-peni
cillin-prokaint (C 29H 380 6N 4S,H 20) jelez, 

k) Tdrtalmi meghatáro:;áJ (g-penicillin).. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,10 g készít·· 
ményt az I. 145. lap 3/b szerint vizsgálunk 
1 mg N-etilpiperidin-penicillin 1,315 mg (lg ,11903), illetőleg 1327 l\E (lg ,12290) 
g-penicillin-prokaint (C29H 380 6N 4S,H20) jelez. 

Eltartá<., Sterilen elzárt üvegben, hűvös helyen tartjuk 
g-Penicillin·-prokaint tartalma:; az «ln;eúio g-jJenÍlillin-procaini oleoim>, 

C,H,0K, 

Adagolá.s.. S:;oká.<os eg)'<zeri adagja r. musc, 200 OOO 300 OOO NE 
Szokáw< napi adagja musc. 200 OOO -1 OOO OOO NE 

259. 

+ Pentamethazolutn 
(Pentamethazol.) 
Pentametazol 

Pentametilén-1 ,5-tetrazol 

HfC-C~ .&N 
C""" \ 

Hi\ 1 ~N ,,.N......_ ~ 
H C-C"-H N 2 2 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por, Szagtalan. 
alább 99 % pentametazolt (C,,H10N 4) tartalmaz .. 

ms = 138,17 
Íze keserű„ Leg-

Oldékonyság„ 0,5 sr víz, 0,5 sr R-szesz, 1 sr kloroform, 16 sr éter olclja„ 
Kemhatás. Frissen kifoIIalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges„ 
Olvadás,bont 58°-60°. 

Azonossági Vizsgálat 

a) Pentametazol, 0,05 g készítményt 2-3 csepp R-kénsavval, 1 csepp R-káliumkromát-· 
oldattal és 1 csepp 3 %··OS hidrogénperoxid-oldattal lecseppentünk. Az elegyet 
2 ml R-klo1ofo1mmal összerázzuk, . ..Az elkülönülő kloroform~réteg kékszíníL 

b) 0,05 g készítményt 2 ml vízben oldunk és az oldatot 5 ml R-higany(II)lilorid
oldattal elegyí\jük Fehér, kristályos csapadék keletkezik. A vízzel mosott és 
megszárított csapadék olvadáspontja 180° -182°. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan Js színező anyagok. 1,5 g készítmény 30 ml frissen kifoIIalt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ Ezt az oldatot I1asználjuk 
a d), e), g) és h) alatti vizsgálatokhoz .. 

d) Lúgosság, savasság. 10 ml e) szerinti oldat 2 csepp I-fenolfralein-oldattal elegyítve 
színtelen maradjon, de 0,0.5 ml 0,01 n nátronlúgtól pirosra színeződjék. 

e) .Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.)„ 10 ml e) szerinti oldatot az I. 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk.. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb ill. 
FevagyZn. 

f) Ammónium .. O, 1 g készítményt az I. 99. lap 7/b szerint vizsgálunk:.- A lakmuszpapirns 
nem kékülhet meg. 

g) Szulfát. 4 ml e) szerinti oldatot az I 99 lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 250 y 804 . 

h) Klorid 2 ml e) szerinti oldatot az L 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 2.50 'Y CI. 

i) Nitrát .. 0,2 g készítményt az L 100„ lap 11) szerint - nitrát-mértékoldat nélkül-
vizsgálunk„ A 1eakcióelegy nem változhat., 

j) Idegen szerves anyagok .. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény 
R-kénsavban 0,2 g készítményt oldunk„ Az oldat színe nem lehet erősebb, 
mint a P 1 színmé1 ték-oldat .. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Szárítá>i ves:;te.ség. 0,1 mg pontossággal mé1t kb. 0,2 g készítményt az I 104. lap 3) 
szerint tömény kénsav fűlött, állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 
0,.5 °/o lehet. 

1) J:;:;ítási maradék„ 0,1 mg pontossággal mért kb., 0,5 g készítményt az L 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt azonos olva<láss 
p0ntú készítményt aj) (idegen szerves anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Megjegyzés Injekció készítés1e csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
használhatunk.. 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, zárt szekrényben tartjuk 
Pentametazolt tartalma:; az «lnjectio pentamf.t/za:;olí IOo/o» .. 
Inkompatibilis„ Higany-sókkal, csersavval, fehérje-készítményekkel. 
Jfásnév .. «C01azolum» (Sz,. VIII.), «Tetracor» (V.. N..), «Cardiazol» (V .. N.}. 

.-4dagolás Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokása s ~g)'szeri adagja 

Szokásos napi adagja 

per os l 
s .. cut 
per os í 
s„ cut. f 
per os l 
s„ cut. 
per os l 
s„ cut 

0,2 g 

g 

0,1-0,2 g 

0,3-0,6 g 
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260. 

Pepsinuni 
(Pepsin„) 
Pepszin 

• 

Juh, sertés vagy borjú gyomomyálkahártyájából nyert és cukor-vagy tejcukor-
ponal megfelelő hatásértékre beállított fehérjebontó enzim.. · 

Fehér, vagy sárgásfehér, jellegzetes, de nem kellemetlen szagú, édeskés, 
sós ízíí por.. Legalább WO-szoros mennyiségíí tojásfehérjét old .. Szárazon 100°-ra 
hevítve hatásértéke nem Csökken, vizes oldata azonban már 70°-ra melegítve 
vagy lúg hozzáadására hatását veszti .. 

Oldékony.ság„ 100 sr vízben oldható.. R-szeszben, éterben, kloroformban, 
acetonban gyakorlatilag oldhatatlan .. 

Kifmhatás. Frissen kiforralt és lehíítött vízzel készült oldata (1 + 100) sem
leges vagy gyengén savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Pep.izin„ O,l g készítményt 10 ml vízben oldunk és az oldatot 2 ml 10%-os csersav
oldattal elegyítjük„ A folyadék megzavarosodik és fehér csapadék válik le. 

b) 0,1 g készítményt 10 ml vízben oldunk Az oldat forraláskor fehéren megzava· 
rosodik„ 

e) A készítmény fehérjét oldó hatását a i) szerint vizsgáljuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é5 i;:;íne;;ő anyagok.. 1 g készítmény 100 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül csaknem tisztán oldódjék. Az oldat színe nem lehet 
erősebb, mint a Z 1 színmérték-oldat. Az oldatból egy órán belül nem válhat 
ki pelyhes csapadék .. Ezt az oldatot használjuk az e) szerinti vizsgálathoz is„ 

e) SavaHág .. 10 ml d) szerinti oldat 2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem színeződhet, 
0,3 ml O, l n nátronlúgtól azonban az oldatnak rózsaszínűvé kell válnia 

f) Fehérjebomlá5i termékek. Sem a készítmény, sem a vizes oldata nem lehet kelle
metlen szagú vagy ízű„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) S;;árítáii veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,20 g készítményt az I. 104. lap 3) 
szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk.. A súlyveszteség legfeljebb 5 % lehet. 

h) Izzítási maradék. O,l mg pontossággal mért kb.. 0,20 g készítményt az I. 104„ lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,5 % lehet. 

i) Értékmeghatáro.tái.. 5-10 napnál nem idősebb tyúktojást forrásban lévő vízbe 
téve 10 percig élénk forralással megfőzünk, majd hidegvízben lehűtünk. A tojás
fehérjét hártyájától és sárgájától elválasztva, porcelánmozsárban szétnyomjuk. 
Az így előkészített tojásfehérjét a IV„ sz„ szitának megfelelő, gondosan megmosott 
szőrszitán áttörjük. A fehérje első részletét nem használjuk. 10,0 g áttört fehérjét 
lombikban 95 ml 40°·-41°-os víz és 2 ml 10 %-os sósav elegyében egyenletesen 
eloszlatunk.. mg pontossággal mért O, 100 g készítményt 3 ml langyos vízzel el· 
dör zsölünk és ezt az előkészített fehérje~szuszpenzióhoz öntjük„ A lombikot 
3 órára 40°-41°-os vízfürdőbe merítjük vagy ugyanolyan hőmérsékletű terrno
sztátba helyezzük. A lombik tartalmát 10 percenként felkevei:jük. A fehérjének 
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ezen idő alatt fel kell oldódnia .. Legfeljebb csekély hártyás üledék maradhat vissza .. 
Kétes esetben ismert hatásértékú (standard) .pepszinnel, azonos tojásfehérjét 
has.Ználva, összeh~sonlító vizsgálatot végzünk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a d) 
r oldhatatlan és színező anyagok), f) (fehérje bomlási termékek) és i) (érték
~eghatározás) szerint vizsgáljuk 

Eltartds .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, száraz, híívös helyen 
tartjuk. 

Inkompatibili<.. Lúgos kém!iatású anyagokkal, csersavval, nehéz fémsókkal és 
tömén)rebb szesszel.. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokása s napi adagja 

O,l·-0,5 g 
0,3-1,5 g 

Megjegyzés .. A készítmény hatásértékét évenként ellenőrizzük. Oldatait min·· 
dig frissen készítjük. 

261. 

Phenacetinum 
( Phenacetin.) 

Fenacetin 

Acetil-4-fenetidin 

ms = 179,21 

Színtelen, csillogó kristályok, vagy fehér, kristályos pm. Szagtalan. Íze alig 
érezhetően keseríí. Legalább 99,2 % fenacetint (010H130 2N) tartaln_iaz„ 

Oldékonyság„ 1500 sr víz, 80 sr forró víz, 18 sr R-szesz, 3 sr fono R-szesz, 
300 st éter, 25 sr klmoform oldja. 

Kemhatás. Frissen kiforralt és lehíítött vízzel készült rázadéka (0, 1 + 20) 
semleges.. 

Olvadáipont .. 133'-·137°„ 
Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítmény néhány csepp tömény R-salétrnmsavval lecseppentve narancs
színűre festődik„ 

b) 0,05 g készítményt 5 ml R-kénsavval 2 percig forralunk.. A lehűtött, megszűrt 
és vízzel 5 ml-re kiegészített oldat 1 csepp 1-káliurnkrnmát-oldattól előbb ibolya
színű, később rubinvörös lesz„ . 
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Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Szeszben oldhatatlan is v;íne;;;ő anyagok. O,ZS g készítmény 5 ml R-szeszben maradék 
nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 

d) Savass~g, lúgo.sság. 2,5 g készítményt 50 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel 2 percig 
rázogatunk, majd a csapadékos folyadékot kis papirosszűrőn megszűrjük. Ezt 
a szüredéket használjuk az e), g) és h) alatti vizsgálatokhoz is. 
10 ml szüredék 0,03 ml 0,01 n nátronlúgtól és 2 csepp I··brómtimolkék-oldattól 
zöldre vagy kékre színeződjék, de az oldat színe 0,0.5 ml 0,01 n sósavtól sárgára 
változzék. 

e) Nehéz fémek {ólom, vas, cink .stb).. 10 ml d) szerinti szüredéket az I. 96. lap 2/a 
szerint - mértékoldat nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat 

f) Ammónium. 0,5 g porrádörzsölt készítményt az L 99 .. lap 7/b szetint vizsgálunk. 
A lakmuszpapiros nem kékülhet meg. 

g) Szulfát. 10 ml d} szerinti szüredéket az I. 99 lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül -· vizsgálunk. A reakcióeleg'y nem változhat. 

h) Klorid. 5 ml d) szerinti szüredéket az L 100 .. lap 10/a szerint -- klorid-mértékoldat 
nélkül ·- vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

i) Parafenetidin„ 0,3 g fenacetint 1 ml R-szesszel, 3 ml vízzel és l csepp ötszörösér.e 
felhígított 0, 1 n jód-oldattal elegyítünk.. A reakciókeveréket fon aljuk. Az oldát 
legfeljebb halvány sárgára színezödhet, de nem lehet narancs- vagy vörös-színű,. 

j) Acetanilid .. (Fenol . .) 0,5 g fenacetint 10 ml vízzel 1 percig foualunk .. A rázogatás közben 
lehűtött oldatot megnedvesített kis papitosszűrőn megszűrjük,. A szüredékhez 
annyi R-brómos vizet csepegtetünk, hogy a folyadék sárgára színeződjék. Az 
oldat nem zavarosodhat meg, belőle csapadék nem válhat ki 

k) Idegen s.i;erver anyagok. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény R
kénsavban 0,2 g elporított fenacetint oldunk„ Az oldat színe nem lehet erősebb, 
mint a Z 3 színmér ték-oldat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Szárítá>i veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az L 104. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0,5°/0 
lehet.. 

m) I;;;:;ítási maradék 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I. 104 lap 4) 
szerint elhamvasztunk.. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet.. 

n) Tartalmi meghatározás (kl6racetanilid}. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készít
ményt 100 ml-es, becsiszolt visszafolyó-hűtővel ellátott lombikban 10 ml R
amilalkoholban oldunk, majd kb. 0,5 g darabokra vágott fém-nátriumot dobunk 
az oldatba .. A hűtőt a lombikra illesztjük és annak tartalmát kis lángon Y,, óráig 
enyhén forraljuk. Kihűlés után az oldatot tiszta nikkeltégelybe öntjük, a hűtőt 
és lombikot kevés vízzel után öblítjük. A tégely tartalmát vízfürdőn bepárolog
tatjuk. A bepárologtatást levegő árammal gyorsítjuk.. A maradékot 2 g szilárd 
R-káliumhidroxiddal kis lángon óvatosan megömlesztjük és addig melegítjük, 
míg a habzás teljesen megszűnt.. A tégely tartalmát kihülés után kevés vízben 
oldjuk és szűrés nélkül összesen 10 ml vízzel 100 ml-es Erlenmeyer-Iombikba 
öblítjük. Az oldatot ~ 5 X 2 mm-es lakmuszpapiros darabkát használva jel
zőül - apránként hozzáöntött 50 %-os salétromsavval (kb .. 8 ml) semlegesítjük, 
illetőleg megsavanyítjuk. A savanyú oldatba I0,00 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldatot 
csurgatunk, l g-káliumnitrátot oldunk fel benne és kevés horzsaköport dobunk 
a lo;mbikba. A lombik tartalmát 3 percig forraljuk. A kihült oldatot, 1 ml 
l·vas(III)nitrát-oldatot használvajelzőül, 0,01 n káliumrodanid-oldattal titráljuk.. 
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Párhuzamosan azonos módon, de fenacetin nélkül üres kísérletet végzünk„ Az 
utóbbi vizsgálatban fogyott 0,01 n ezüstnitrát-oldat mennyiségét az első vizsgá·· 
latban fogyott 0,01 n ezüstnitrát-oldat mennyiségéből levonjuk. 
1 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldat 1,696 mg (lg ,22946) klóracetanilidet (C8H 80NC1) 
jelez .. 
A fenacetin legfeljebb 0,5 % klóracetanilidet tartalmazhat. 

o) Tartalmi meghatározás (nitrogén).. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,1 g fenacetint 
az I. 119 .. lap 14/b szerint vizsgálunk.. 
1 ml 0,1 n sósav 1,401 mg (lg ,14638) N·t, illetőleg 17,92 mg (lg ,25337) fen
acetint (C10H130 2N) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen .. A készítményt a J) (acetanilid, fenol) és k) 
(idegen szerves anyagok) szerint vizsgá\juk. 

Eltartd.5. Jólzáró, üvegdugós üvegben tar~juk.. 
Fenacetint tartalmaz a «Tabletta phenaatini g 0,5». 
Aiásnév .. Paraacetfenetidin, Para-etoxi-acetanilid. 

Adagolá5. &:.okáws egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,25-1 g 
0,75--3 g 

A1egjegy;:é5. A fenacetin és klorálhidrát keveréke elfolyósodik. 

'" 

262. 
+ + Phenarsoxydum. hydrochloricum. 

( Phenar.wxyd. hjdrodzl.) 
Sósavas fonarzoxid 

Sósavas 3--amino-4-oxi-fenil-1-arzinoxid 

A5=0 

~ 

~ NH2HCI 

OH 
C,H60 2NAsHCI ms = 235,49 

Fehér vagy csaknem fehér amorf por. Szaga nincs .. Levegőn nedvességet 
szí és elfolyósodik. A vákuumexszikkátor ban foszforpentoxid fölött 24 órán 
át szárított készítmény 29,5-32,0 % As(III)-t tartalma;;: .. Osszes As-tartalma 
30,0--32,0%, a.mi 95,4-101,8% sósavas fena1zoxidnak (C6H 60 2NAs HCl) 
felel meg. Klond-tartalma 17,9-19,1 %-

Oldékonyság .. Vízben igen jól oldódik. R-szesz kissé oldja .. Acetonban, éter
ben, kloroformban csaknem oldhatatlan.. Alkálilúgok, karbonátok, hígított 
erős savak is olqják.. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Fenarzo,id„ 0,05 g készítményt 3 ml vízben oldunk Az oldatból 0,25 g R-nátrium
ditionit-tól (Na2S20 4) csapadék válik le, amely gyorsan megsárguL 

b) 0,01 g készítményt 1 ml vízben és 1 ml legtöményebb R-sósavban oldunk. Az 
oldatba 0,2 g R-kalciumhipofoszfitot szórunk Sárgásfehér-színű csapadék kelet-· 
kezik. 

e) 0,0.5 g-készítményre 5 ml R-acetont öntünk„ A kémlőcsövet kis vattapamattal lazán 
elzárjuk .. A kémlőcső tartalmát óvatosan melegítjük s a vattapamatra meg-· 
nedvesített kék lakmuszpapirost helyezünk. A lakmuszpapir_os ne,m pirosodik 
meg„ (Különbség a sósavas 3-arnino-4'oxi-fenilarzindikloridtól.) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan is színező anyagok. 0,5 g készítmény 2,5 ml vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék .. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

e) Szárítási veszteség .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint vákuumexszikkátorban, friss fOszfOrpentoxid fölött 24 órán át szárítunk .. 
A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet 

f) Tartalmi meghatározás (háromértékű arzén). Az e} szerint kiszárított készítmény 0,1 
mg pontossággal mért kb. 0,20 g-os részletét mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldjuk. Ezt az oldatot használjuk a g) szerinti vizsgálathoz is. 
Az oldat 20,00 ml-éhez. 30 ml R-kénsavat elegyítünk és 0,1 n jódoldattal mara
dandó világos sárga színig titráljuk .. 
1ml0,1njód-oldat3,746 mg (lg ,57351) As-t jeiez .. 

g) Tartalmi meghatározás (összes arzén). 2,00 ml f) szerinti oldatot 100 ml-es ron
csoló lombikban óvatosan 5 ml tömény R-kénsavval, majd 5 ml tömény 
R-hidrogénperoxid-oldattal elegyitünk. A folyadékot kis lánggal a kéntrioxid 
gőzök megjelenéséig forraljuk .. A meghatározást a továbbiakban az L 106„ 
lap 6/b szerint folytatjuk. 
1 ml 0,01 n káliumbromát-oldat 0,3746 mg (lg ,57351) As-t illetőleg 1,177 
mg (lg ,07094) sósavas fenarzoxidot (C6H 60 2NAs.HCl) jelez. 

Eltartás. Leforrasztott ampullában, fénytől védve, zárt szekrényben tat\juk. 
Másnév .. «Mapharsen» (V N .. ),, 

Adagolás, Legnagyobb egyszei:·i adagja i,, ven„ 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokárns napi adagja 

i, ven„ 
i, ven, 
1. ven. 

0,06 g 
0,06 g 
0,03-0,06 g 
0,03-0,06 g 

Csak államilag ellenőrzött, a vonatkozó rendeletekben előírt követel11fényeknek minden
ben megfelelő lezárt, sértetlen e<omagolású készítmény («Phenarsoxydum hydrochloricum 
pro injectione in ampulla», sósavas fenar;:oxíd-porampulla, III. 309 .. lap) tartható for
. galoniban„ 
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263. 

PhenisatinUlll 
( Phenisatin) 

Fenizatin 
Triacetil-dioxi-f enil-iza tin 

C 26H 210 6N ms == 443,44 
Fehér vagy szürkésfehér szmu, gyengén ecetsav-szagú amorf por.. Csaknem 

íztelen; 97,0-100,0% fenizatint (C 26H 210 6N) tartalmaz„ . 
Oldékof!iság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ R-szesz, éter oldja„ Kloto

for mban bőségesen oldódik. 
Kémhatás.. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0,5 + 20) 

semleges vagy gyengén savanyú. 
Olvadásp.ont. 205°-208°,, 

Azo~ossági vizsgálat 

a) 0,01 g fenizatint 1 ml R-nátronlúggal 1 percig forralunk A kihült folyadék 1-2 
csepp kálium-vas(III)cianid-oldattól ibolyásvörösre színeződik. 

b) 0,01 g készítmény 2 ml tömény R-salétromsavban fOrraláskor narancssárga színnel 
oldódik. A kihűlt oldatot 10 rnl vízzel hígítva sárgás árnyalatú csapadék válik 
ki, mely lúg fölöslegében élénk narancssárga színnel oldódik .. 

e) 0,01gfenizatin2 ml tömény R-kénsavban enyhén melegítve ibolya színnel oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat· 

d) Savqss4g„ 0,15 g készítményt 10 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel 1 percig rázo-· 
gatunk, majd a zavaros folyadékot papirosszűrőn megszűrjük„ A szüredék 0,10 
ml 0, 1 n nátronlúgtól és 2-3 csepp I-fenolftalein-·oldattól vörösre színeződjék. 

e) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) .. 0,5 g készítményt az L 102„ lap a) szerint elron
csolunk. A lehűtött tömény kénsavas oldatot óvatosan 2 ml vízzel hígítjuk és 
20 %-os nátronlúggal semlegesítjük Az oldatot az L 96. lap 2/a szerint vizsgáljuk. 
A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, ill. Fe vagy Zn • 

f) Ammónium .. 0,5 g készítményt az L 99 .. lap 7/b szerint vizsgálunk. A lakmuszpapiros 
nem kékülhet meg .. 

g) Szulfát. 0,2 g készítményt 20 ml vízben 1 pe1cig forralunk„ A lehűtött zavaros 
folyadékot megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük és a szüredéket ketté
osztjuk. Ezt a szüredéket használjuk a h) alatti vizsgálathoz is. 
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A szüredék felét az L 99. lap 9/a szerint - szulfát-mértékolci.at nélkül·- 'izs
gáljuk„ A reakcióelegy nem változhat„ 

h) Klorid. A g) szerinti szüredék másik felét az L 100 lap 10/a szerint ·-klorid-
mértékoldat nélkül - vizsgáljuk. A reakcióelegy nem változhat 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Szárítási veszteség„ 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,3 g készítményt az L 104 .. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % lehet 

i) I;;;;ítási maradék„ O,I mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I. 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. 

k) Tartalmi meghatáro;;ás .. 100 ml-es lombikban 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,07 g 
készítményt 10 ml R-szesz és 10,00 ml O,l n nátronlúg elegyében oldunk 
A lombik nyakába visszafolyó-hűtőt illesztve, tartalmát kis lánggal 15 percig 
forraljuk. Azután a hűtőt 5 ml vízzel a lombikba öblítjük s az oldatot, 4--5 csepp 
J .. fenolf'talein~oldatot használva jelzőül, 0, 1 n sósavval titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 14,78 mg (lg ,16971) ferüzatint (C 26H 2p 6N) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
A készítm~nyt azonosítjuk. 
Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Fenizatint tartalma~ a «Pilula laxans» .. 
Másnév .. «Taxin» (V.. N. )„ 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos najli adagja 

264. 

0,005-0,02 g 
0,005--0,02 g 

c;;i Phenobarbituralnatrium 
.· , . ( Phenobarbituralnatr.) 

;(, Y!!l 7}' c./hi / J~-0.ti~nobarbituráfuá trium 
N átrium-5-etil-5-fenilbar bitur át 

ms =. 254,22 

Szintelen kristályok, vagy fehér kristályos, gyakran szemecskés por. Szag
talan. Íze keserű, gyengén lúgos.. Legalább %.!'fo fenobar bitur álnátriumot 
(C12H 110 3N 2Na) tartalmaz.. 9 <' 

Oldékon)'lág.. 1,5 SI víz, 2,5 sr R-szesz oldja .. Éterben, klornformban csaknem 
oldhatatlan. 

Ki!mlzatá1. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyengén 
lúgos .. 
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OlvadásjJünt. 0 25 g készítményt üverrdugós rázótölcsérben, '> ml vízben 
oldunk és az oldatot 1 ml R-kénsavval megsavanyítjuk .. A továbbiakban a 
«Barbituralnatrium» cikkelyben leírt módon (II 114„ lap)JárunkeL A 100°-011 
kiszárított kristályok (fenobarbiturál\ olvadáspontja 173°-178° .. 

Azonossági vizsgálat 

a) ]\rátrium. A só porrádörzsölt és vízzel megnedvesített kis próbáját előzetesen ki~· 
izzított platinadróton, nem világító .lángba tartva elhamvasz~juk. A maradék 
a lángot tartósan élénk sárgára festi 

b) 0,0.5 g készítményt porceláncsészében 0,1 g szilárd ~-n~;riumhi?r?xid~~l .és 
1 csepp vízzel eldör zsölünk. Az óvatosan hevített keverekből ammon1a f~1lod1k, 
mely a föléje tartott megnedvesített piros lakmuszpapirost megkékíti; 

e) 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk s az oldathoz 5 csepp ~-kensavas
higany(II)szulfát-oldatot elegyítünk Fehér csapadék keletkezik, amely 
R-ammónía-oldatban oldódik 

d) 0,10 g készítményt 12 ml vízben oldunk s az oldatot .1 ml R-sós~vval mes;sav:'
nyítjuk Rázogatáskor bőséges fehér csapadék keletkezik (különbseg a barbrtural
nátriumtól). 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színezó' anyagok„ 2,5 g készítmény 50 ml vízben maradék nélkül, 
tisztán oldódjék .. Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a Z 1 színmérték-oldat. 
Ezt az oldatot használjuk az/}, h), j) és az l) alatti vizsgálatokhoz. 

f) Nehézfémek {ólom, vas, link stb.) .. 10 ml e) szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
-~ arnmónh~mklorid nélkül - vizsgálunk A változás megengedett mé1téke 
grammonként 20 y Pb ill Fe vagy Zn .. 

g) J(arbonát. 1 g készítményt 1 ml vízzel átnedvesítünk„ A vizes péphez 1 ml R··kén
savat öntve, gázbuborékok nem keletkezhetnek. A pépet 10 ml vízzel össze
rázzuk és megnedvesített kis papitosszűrőn megszűrjük„ A kristálytiszta szüre
déket hasznáUuk az i) alatti vizsgálathoz„ 

h) Szulfát. 10 ml e) szerinti oldathoz 5 ml R-sósavat elegyítünk. A csapadékossá 
vált elegyet, gyakori rázogatás közben, .5 perc múlva 6 cm'átmérőjű megnedve
.sített papirosszűrőn megszűrjük s a kristálytiszta szüredéket az l 99„ lap 9/a 
szerint - külön savanyítás nélkül - vizsgá1juk„ A változás megengedett mé1téke 
grammonként 100 y SO „ 

i) Klorid 3 ml g) szerinti szüredéket az L l 00. lap 1 O/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y Cl. 

j) Oxiddlható anyagok. 10 ml e) szerinti oldathoz 0,05 ml 0,1 n káliumpermadnhganát 
oldatot elegyítünk. A rózsaszínű elegy .5 percen belül nem színtelene et el 
és nem zavarosodhat meg„ 

k) Idegen szerves anyagok. 0,2 g készítményt előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
kémlőcsőben 5 tnl tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat nem lehet erősebb 
színíí, mint a B 1 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Semleges és báziro.5 rzerves anyagok. 20 ml e) szerinti oldatot a «Barbituralnatrium» 

m) 

cikkely l) pontja szerint vizsgálunk. A maradék legfeljebb a készítmény 0,2 %·a 
lehet 

Szárítási ve.szteség.. 0, 1 mg po~ossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I. 104. lap 3) 
szerint 105°-on ál!ándó súlyr~zárítunk A súlyveszteség legfeljebb 5 % leh~t„ 

429 



1 

1 
n) Tartalmi meghatározás (nátrium). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,12 g készítményt 

100 ml-es lombikban 20 ml víz és 10 ml R-szesz elegyében oldunk és az oldatot, 
2 csepp I-paraetoxikrizoidin-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n sósavval meg
titráljuk. 
1ml0,1nsósav25,42 mg (lg ,40522) fenobaibiturálnátriumot (C12Hu03N 2Na) 
jelez .. 

o) Tartalmi meghatározás (nitrogén). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,13 g készítményt 
az L 119. lap 14/b szerint vizsgálunk. A roncsoláskor kezdetben a kénsavat 
csak enyhén melegítjük 
1 ml 0,1 n sósav 1,401 mg (lg ,14638) N-t, illetőleg 12,71 mg (lg ,10419) feno
barbiturálnátriumot (C12Hu03N2Na) jel.ez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A:z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek .ítélt készítményt 
az e) (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk 

MeÚegyzés. Injekció készítésére csak teljes vizsgál~ttal ellenőrzött készít·· 
mény használható. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjul\. 
Inkompatibilis ammóniumbromiddal, savanyú kémhatású anyagokkal, alka: 

loida·-sókkal, nehéz fémsókkal (csapadék) „ 
Másnév. «Natrium phenylaethylbar bituricum», «Sevenal-Natrium» V„ N.), 

«Luminal-Natrium» (V. N .. ) .. 

C12H 120 3N 2 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

S;;okásos napi adagja 

265. 

per os 
i. musc. 
per os 
i,, musc„ 
per os 
i„ musc„ 
per os 
i. musc„ 

t;J1 PheQobarbituralurn 
( Phenobarbitural.) 
Fenobar biturál 

5-Etil-·5-fenilbar bitur sav 

0,3 g 
0,3 g 
0,6 g 
0,6 g 
0,015-0,2 g 
0,15 -0,3 g 
0,045--0,3 g 
0,15 ·-0,45 g 

ms = 232,23 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por. Szagtalan; íze kesernyés„ 
Melegítéskor megolvad, erősebb hevítésre füstölög, majd lángra lobbanva, 
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k01mozó. lánggal, maradék nélkül elég. Legalább 98% fenobarbiturált 
(C,,H120 3N.) tartalmaz. 

OldékonJ•ság. 1100 sr víz, 40 sr forró víz, 7 sr R-szesz, 18 sr éter, 60 sr kloro· 
farm oldja .. Lúgokban sóképződéssel oldódik. 

Kémhatás„ Frissen kiforralt vízzel készült és kihűlés után megszűrt oldata 
(0, 1 + 20) gyengén savanyú .. 

Olvadás,bont„ l 73°·-178°. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt porceláncsészében 0,1 g szilárd R-nátriumhidroxiddal. és 
1 csepp vízzel eldörzsölünk,. Az óvat_osan hevített kever:ékből ammónia fe;jlődik, 
mely a föléje tartott megnedvesített piros lakmuszpapir ost meg~ékíti, 

b) 0,01 g készítményt 10 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk. A lehűlt oldathoz 
5 csepp R-kénsavas-higany(II)szulfát-oldatot elegyítünk„ Fehér csapadék kelet
kezik, amely R-ammónia-oldatban oldódik. 

c) 0,1 g készítményt 5 ml víz, 1 csepp 0,1 n nátronlúg és 2 csepp I-fenolftalein-'Dldat 
elegyével rázogatunk„ A piroSszínű oldat elszíntelenedik„ 

d) A e) szerinti keveréket 1 ml R-nátronlúggal a feniletilbarbitursav teljes oldódásáig 
enyhén melegí\jük. A kihűlt oldatot 10 ml. vízzel hígítjuk és 2 ml R-sósavval 
megsavanyítjuk. Az elszíntelenedett oldatból rázogatáskor dús fehér csapadék 
válik ki (különbség barbituráltól és butobarbituráltól). 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok (feniletilacetilkarbamid). 0,5 g készítmény 6 ml víz 
és 4 ml R-nátriumkarbonát-oldat elegyében, enyhe melegítéskor maradék nél
kül oldódjék. Az oldat lehűtve is tiszta maradjon. Az oldat legfeljebb gyen·
gén opalizálhat„ Színe nem lehet erősebb, mint a Z 1 színmérték~oldat. 

f) Savassdg .. 2,5 g feniletilbasbitursavat egy percen át 50 ml vízzel forralunk„ Az erős 
rázogatás közben lehűtött, csapadékossá vált elegyet megszűrjük. A kristály
tiszta szüredéket használjuk a g), h}, i) és J) alatti vizsgálatokhoz is„ 
10 ml szüredék 2 csepp 1-metilnarancs-oldattól nem pirosodhat meg .. 

g) Nehézfémek (ólom, var, réz, dnk stb„),. 10 mlf) szerinti szüredéket az L 96 .. lap 
2/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb 
ill. Fe vagy Zn„ 

hl Szulfát, 10 mlf) szerinti szüredéket az L 99 .. lap 9/a szerint vízsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y SO 4 

i) Klorid. 5 mlf) szerinti szürédéket az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL " 

j) Oxidálható anyagok„ 10 mlf) szerinti szüredéket 1 ml R-kénsavval és 0,05 ml 0,1 n 
káliumpermanganát-oldattal elegyítünk„ A folyadék 5 perc mulva is rózsaszínű 
maradjon és nem zavarosodhat meg. 

k} Idegen szerve.s anyagok.. Előzetesen tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml 
tömény R-kénsavban 0,2 g készítményt oldunk. Az oldat nem lehet erősebb 
színű, mint a B 1 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

1) Semleges is bázisos szerves anyagok. 1 g készítményt a «Barbituralum» cikkely m) 
pontja szerint (II. 115 .. lap) vizsgálunk. A maradék legfeljebb 0,2 % lehet.. 
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in) Szárítá5.i vesztes~g. O,l mg pontossággal mért kb .. 0,2 g készítményt az I. 104, lap 
3) szerint 105°-r:,n állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % lehet. 

n) Iz;:;ft~ maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I. 104. lap 4) 
szermt. elhamv;asz~unk. J\z. eny~éh kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet. 

o) Ta;ta'.mi ,meghataroza• (femletzlkarbztursav). 0, 1. mg pontossággal mért kb.. 0,2 g 
kesz1tmenyt 100 rnl-es lombikban 10 ml timolftaleime sernleges R-szeszben 
oldunk, az oldathoz 1.0 ml. fr~sen kiforralt és lehűtött \~zet elegyítünk, majd 
az ol.~a.tot, 2 cs;P.P I:tll;nolftalem-·?ldatot használva jelzőül, 0,1 n nátronlúggal 
kezd.odő kék szm1g titra!Juk A vegpont előtt célszerűen még 2 csepp r„timol
ftalem-oldatot cseppentünk az oldatba. 
~ ml 0,1 n nátronlúg 23,22 mg (lg ,36592) feniletilbarbitursavat (C12H 120 3N 2) 

~· . 

p) Tartalmi meghatározá< (nih·ogén).. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,13 rr készítménvt 
az L 119 .. lap 14/b szerint vizsgálunk A roncsoláskor kezdetbe~ a kénsa~t 
csak enyhén melegítjük. 
1 .ml O,~ n sósav 1,401 mg (lg ,14638) N-t, illetőleg 11,61 mg (lg ,06489) fenil-· 
etilbar bitursavat (C12H 120 3K 2) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen. 

.Megfegyzh. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készit-
mény használható. · 

E!tartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk 

Fenobarbiturált tartalma':. a «Tabletta phenobarbituralí g 0,015, et g 0,10.» 
lvlásnév. «Acidum phenylaethylbarbituricum» (Ph .. Hg IV.), «Lunlinalum» 

(Sz. ,VIH), «Sevenal» (V. N. ) .. Phenylaethylmalonylkarbamid, Feniletil
barbrtursav. 
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Adagolá5„ Legnagyobb egysze1:·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokárns napi adagja 

0,3 g 
0,6 g 

0,015-0,2 g 
0,045-0,3 g 

1 

'l 
1 
1 

i 
1 

' 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
)\ 

1 

266. 
Phenolphthaleinum 

( Phenolphth..) 
Fenolftalein 

C
2
úH

14
0

4 
ms = 318,31 

Fehér vagy sárgásfehér, kristályos vagy amorf por. Szagtalan. Íze nincs. 
Oldékon_yság .. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. 12 sr R-szeszben, 250 sr 

éterben, 3000 SI klornformban oldódik Lúgokban sóképződéssel oldódik. Híg 
lúggal készült oldata pirosszínű .. 

Kémhatás .. Frissen kiforr alt és lehűtött vízzel készült rázadéka (! + 19) 
gyengén savanyú. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Olvadáspont .. 255°-260°. 

Azonossági vizsgálat 

0,01gkészítmény1ml20 %-os nátronlúgban csaknem színtelenül oldódik.. Az oldat 
10 ml 0zzel felhígítva lassan élénk bíbor piros-színű lesz. 

0,01 g készítmény 1 '111 tömény R-kénsavban narancs színnel oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

Szeszben oldhatatlan és s;:;lne;;ő anyagok. 0,50 g készítmény 10 ml R-szeszben tisztán 
és csaknem színtelenül oldódjék.. Az oldat színe nem lehet erősebb a Z 1 szín
mér ték-oldatnál. 

Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.) .. 0,5 g készítményt 10 ml R-sósavval 0zfürdőn 
5 percig melegítünk, majd a kihfilt keveréket megnedvesít~tt papirosszűrőn 
szűrjük és a szüredéket vízfürdőn szárazra párologtatjuk„ A maradékot 1-2 
csepp R-sósavban oldjuk és 10 ml 0zzel felhígítjuk Az R-nátronlúggal semle
gesített és 2-3 csepp R-ecetsavval megsavanyított oldatot az I. 96 .. lap 2/a 
szerint vizsgáljuk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, 
ill. Fe vagy Zn .. 

Arzén. 0,2 g készítményt az L 102. lap a) szerint elroncsolunk.„ A tömény kén
savas oldatot az I. 97. lap 3/a. szerint·- arzén-mértékoldat nélkül-' R-kalcium
hipofoszfit-oldattal vizsgáljuk.. A készítmény arzént nem tartahnazhat. 

S;;uifdt. 1 g készítményt 20 rnl 0zzel 1 percig forralnnk„ A lehűtött keveréket 
megnedvesített kis papirosszűrőn szűrjük és a szüredéket vízzel 20 ml~re ki~· 
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egészítjük. Ezt a szüredéket használjuk a g) alatti vizsgálathoz is„ 10 ml szüre
déket az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke 
grammonként 100 'Y so„. 

g) Klorid 5 mlf) szerinti szüredéket az L 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk, A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y Cl. 

h) Fluorán .. 0,50 g készítményt 100 ml-es lombikban 2 ml R-nátronlúggal átnedve
sítünk, majd a keveréket 50 ml vízzel higítjuk. A készítmény teljesen oldódjék 
fel és a pirosszíníí oldat kristálytiszta legyen„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) S;:;árítári ve.<zteség„ 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,50 g készítményt az L J 04. lap 3) 
szerint 100°-on vagy tömény· kénsav felett állandó súlyig szárítunk. A Súly
veszteség legfe1jebb 1 % lehet„ 

j) Izzítási maradék.. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I. J 04 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált, maktoszkóposan megfelelőnek ítélt és azonos olvadás
pontú készítményt a e) (szeszben oldhatatlan és színező anyagok) és a h) 
(fluorán) szezint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzátó üvegdugós üvegben tat\juk. 
Fenolftaleint tartalmaz az <<Emul<io f1araffini cum phenolphthaleino», és a «Tabletta 

phenolphthaleini g 0,20 et g 0,50» 

Adagolái,, Szoká<a< egy<zeri adagja 
Szokáws napi adagja 

267. 
+ Phenolum 

(Phenol„) 
Fenol 

OH 

0 

0,05-0,5 g 
0,1 -0,5 g 

ms = 94,11 

Színtelen, vagy gyengén sárgás, esetleg vöröses-színű, kissé higroszkópos, 
tűalakú kristályok vagy sugaras törésű áttetsző kristályos tömeg. Fény hatására 
megvörösödik., A levegőn elfolyósodik.. Szaga jellegzetes, de nem kátrányos. 
A nyálkahártyát és a bőrt 10ncsolja,. Híg vizes oldata édeskés, csípős, a nyálka-, 
hártyát izgatja, majd mérsékelten érzésteleníti,, Legalább 98 % fenolt (C6H 60) 
tartalmaz. \ 
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Oldékonyság,. 15 st víz oldja„ Szeszben, glicerinben, éterben, klorofotmban, 
széntetrakloridban, széndiszulfidban bőségesen oldódik 100 sr folyékony 
parafinban, 4-5 sr zsírns olajban oldódik. 

Kémhatás„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyengén 
savanyú. 

Kri<tályo.<adá<pont,. 39°-42° (L 152,. lap 2„.),.1 
Forrá<pont .. 180°-183°,' 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt 2 ml vízben oldunk, Az oldat 4---5 csepp R-vas (III)klorid
oldattól sötét kékesibolya-színű lesz„ 

b) 0,01 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Az oldatban 5 ml R·btómos víztől sárgás., 
fehér csapadék keletkezik (tribrómfenol)„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan anyagok (krezol) .. 2,5 g készítmény 40 ml vízben maradék nélkül, 
tisztán oldódjék, Ezt az oldatot használjuk a d) alatti vizsgálathoz., 

d) Színező anyagok. A e) szerinti oldatot vízzel 50 ml-re kiegészítjük„ Az oldat színe 
nem lehet érősebb szinű mint a P 3 színmérték~oldat„ Ezt az oldatot hasz
náljuk az f), g) és h) alatti vizsgálatokhoz is. 

e) Víz,. 2 g fenolt enyhe melegítéssel elfolyósítunk s 2 ml R-széntetrakloriddal 
elegyítünk. Kristálytiszta, átlátszó oldat keletkezzék 

f) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb,,). 10 ml d) szerinti oldatot az I. 96„ lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb, ilL Fe 
vagy Zn, 

g) Szulfát, 10 ml d) szerinti oldatot az I.. 99„ lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y SO 4„ 

h) Klorid, 5 ml d) szerinti oldatot az L 100. lap 10/a szerint vizsgálunk,. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Nem illó anyagok (<záritási maradék). 0,1 mg pontossággal mért kb„ 1 g fenolt az 
L 105„ lap 5/a szerint vizsgálunk, A 105°-on állandó súlyig szárított maradék 
legfeljebb O, 1 % lehet 

j) Tartalmi meghatározás,, 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0, 10 g kész
6
ítményt

0
mmléró

0
'lo

1
m

bikban vízzel 100 ml-te oldunk. Az oldat 20,00 ml-es részlet t, 20,0 , n 
káliumbromát-oldatot használva, az I. 13 L lap 19) szerint vizsgálunk. A bró-
mozás ide:je 1.5 perc. . . 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 1,568 mg (lg ,19549) fenolt (06H 60) Jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény~ 
a e) (oldhatatlan anyagok), dJ (színező anyagok) és az e) (víz) szerint vizs
gáljuk. 

Injekció tartósítására csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készítményt hasz
nálhatunk. 

Eltartá<. Jólzátó üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen, zárt szek
rényben tar\juk„ 
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Másnév. «Acidum carbolicum» (Ph„ Hg. IV„), «Phenolum purum» (Sz. 
VIII.). Karbolsav. 

Adagolás, Legnagyobb egyszer'i- adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokárns egy<zeri adagja 
Szokárn< napi adagja 

268. 

+ Phenolum liquefactum 
( Phenol.. liquifact.) 
Elfolyósított fenol 

0,1 g 
0,3 g 

0,05 g 
0,10 g 

Színtelen vagy gyengén sárgás, esetleg rózsás árnyalatú folyadék. Fény 
hatására színe erősödik. Fenol szagú. A nyálkahártyát és a bőrt roncsolja. · 
Íze nagy hígításban édeskés, csípős; a nyálkahártyát izgatja, majd mérsékelten 
érzésteleníti. 15°„nál alacsonyabb hőmérsékleten kristályos tömeggé fagy. 
A készítmény 88-92 % fenolt (C6H 60) tartalmaz. 

Ki!1z{té1. A fenolt tartályával együtt meleg vízbe állítva megolvasztjuk„ 
Porcelán, üveg vagy hibátlan zománcú fémedényben 100 sr 45°-ra mele

gített vízhez (aqua destillata) 1000 SI megolvasztott fenolt (phenolum) mérünk, 
majd a folyadékokat kevergetéssel vagy rázogatással elegyítjük. 

Oldékony1ág. 13 sr víz oldja. R-szeszben, glicerinben bőségesen oldódik. 
Lúgok fenolát·-képzéssel olqják. Kloroformmal, széntetrakloriddal, zsíros olajok
kal, folyékony parafinrial vízkiválás közben elegyedík. Egyenlő térfogatú 
glicerinnel vagy R-szesszel kevert készítmény vízzel minden arányban ele
gyedik. 

Kemhatás.. A frissen kiforr alt és lehűtött vízzel hígított készítmény ( 1 + 19) 
gyengén savanyú. 

Sűrfúég .. 1,063-1,065. 

Azonossági vizsgálat 

a) csepp készítmény 2 ml vízzel hígítva, 4-5 csepp vas(III)klorid-oldattól sötét 
kékesibolya-színű lesz„ 

b) 1 csepp készítményt 10 ml vízzel hígítva5 mlR-brómos vízzel elegyítünk„ Sárgás-
fehér csapadék keletkezik (tribrómfenol).. · 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Ajenol és ví;:;-arány ellenőr;:;éie; krezol„ 11,0 ml készítmény 2,5 ml vízzel összekeverve 
nem zavarosodhat meg, 100 ml vízzel összerázva azonban a folyadéknak meg 
kell zavarosodnia .. A zavaros folyadéknak további 50 ml vízzel összerázva fel 
kell tisztulnia .. A feltisztult oldatot használjuk a d) alatti vízsgálathoz. 

d) S;;íne;:;ő anyagok .. A e) szerinti oldat 40 ml-ét vízzel 50 ml-re egészí\jük ki„ Ez utóbbi 
oldatot használjuk az e), f) és g) alatti vizsgálatokhoz is. 
A hígított oldat színe nem lehet erősebb, mint a P 3 színmérték-oldat. 
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e) .Nehé;:;fémek (ólom, va1, cink 1tb.).. 10 ml d) szerinti oldatot az I. 96. lap 2/a ~zerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, ill. Fe 
vagy Zn .. 

f) S;;uifdt .. 10 ml d) szerinti oldatot az L 99„ lap 9/a szerint vizsgálunk .. A változás 
megengedett mértéke grammonként roo 'Y 80 .„ 

g) Klorid .. 5 ml d) szerinti oldatot az L 100„ lap 10/a szerint vizsgálunk. A váltszás 
. megengedett mértéke grammonként roo y CL ' 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

h) Nem illó anyagok .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 1,0 g készítményt az L 105 .. lap 
5/a szerint vízsgálunk. A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 
0,1 % lehet. 

i) Tartalmi meghatdro;;d1. 0,1 mg pontossággal mé!t kb„ 0,10 g készítményt mero
lombikban vízzel 100 ml-re oldunk. Az oldat 20,00 ml-es részletét, 20,00 ml 
O,I n káliumbiomát-oldatot használva, az L 131 lap 19) szerint vizsgáljuk. 
A brómozás ideje 15 perc. , . 
l ml 0,1 n káliumbromát-oldat 1,568 mg (lg ,19549) fenolt (C,H.OJ Jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt ké~zítményt 
a e) (fenol-víz-arány stb..) és a d) (színező anyagok) szerint vizsgál]>;k 

Eltartá1„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk„ 

Elfolyósított fenollal kél::ül a «Solutio fuch1ini cum resorcíno». 
Má.snév.. <<Acidum carbolicum liquefactum» (Ph. Hg .. IV.).. Elfolyósított 

karbolsav. 
Adagolá5. Legnagyobb egyszeri adagja O, 11 g 

Legnagyobb napi adagja· 0,33 g 

Megjegyzi<. A részben, vagy egés~ben meg~a~y?tt készítményt .basz?ál.atba
vétel előtt meleg, vízbe állítva, egesz menny1segeben megolvaszquk es ossze
rázzuk„ 

Ha az orvos elfolyósított fenolt kenőcsbe, zsíros olajbá vagy folyékony para
finba 1endel, úgy a gyógyszert az elfolyósított fenolnál 10 %-kal kevesebb 
megolvasztott fenollal készí\jük el. 

269. 

+ Phenylhydrargyrum boricum 
(Phenylhydrarg. boric.) 

Bázisos fenil-higany(II)metaborát 
Tájékoztató képlet: C6H 5HgOH .. C6H 5HgB0 2 ms = 615,25 

Fehér kristályos por. Szagtalan. Íze gyengén fémes, összehúzó. Legalább 
64 % Hg-t és 9,5 % H 3BO,-ban kifejezett bórt tartalmaz. 

Oldékony1ág. 500 sr víz, 100 sr forró víz, 150 SI legtöményebb szesz oldja. 
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Kémh.atá<. Frissen kiforralt és lehűtö:t vízz.el ~é~z~l_!._oldata (! + 499) gyeng~n 
savanyu. '-.ZÍ ,-,_,~::.-e-.:>,.i/,,,·,./,,J .. 4.1-L .r.7 e:,,.# •. ~~ .,,L ... --.:-;.;-~.M.1 ,,.,· 

Olvadá<pont„ ffie"=l+IQ;---gyorsan melegftve~í(#' ef?//,; ~f'q _„.~ 
Azonossági vizsgálat 

a) Higany . . 0,01 g készítményt 10 ml hideg vízben oldunk és az oldatot 1 ml R-kén
hidrogénes vízzel vagy 2 csepp R-nátriumszulfid-oldattal elegyítjük.. Fehér 
csapadék keletkezik, mely forraláskor lassan megfeketedik .. 

b) Bó'5av .. 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk.. Az 1-2 csepp R-sósavval meg
savanyított oldatba mártott kurkumapapiros vízfürdőn megszárítva megpiro~ 
sodik. 

e) Aromá< származék. 0,05 g készítményt 2 ml tömény R-kénsavban 1 csepp 50 %-os 
salétromsavval óvatosan melegítünk. A lehűtött oldatot 100 ml vízbe öntjük. 
Jellegzetes nitrobenzol-szag érezhető„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan i< szineza· anyagok.. 0,02 g készítmény 10 ml frissen kiforralt, meleg 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk az e) alatti vízsgálathoz is„ 

e) Savanág. A dj szerint lehűtött oldat hidrogénkitevője az L 77. lap 12) szerint 
meghatározva pH = 5,0-nél nem lehet kisebb. 

f) Nehézfémek (ionos higany, ólom, vas, cink .stb.) .. 0,1 g készítményt 15 ml vízzel mele-
gítünk, majd az oldatot lehűtjük és szűrjük. A szüredékből 1 ml R-kénhidro
génes víztől vagy 2 csepp R-nátriumszulfid-oldattól kiváló fehér csapadék 
nem színeződhet azonnal. 

g) Nitrát .. 0,05 g készítményt 2 ml tömény R-kénsavval óvatosan melegítünk.. A le
hűtött oldatot 100 ml vízbe öntjük.. Nitrobenzol-szag nem lehet érezhető 

h) Acetát. O, 1 g készítményre 1 ml R-sósavat és 1 ml vízet öntünk. A keveréket fel
forraljuk, majd lehűtjük és szűrjük. 1 ml szüredék 1 ml R-szesz és 1 ml tömény 
R-kénsav elegye felforralva nem lehet etilacetát-szagú. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Szárltá<i veszteség O,I mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I.104„ lap 3) 
szerint tömény kénsav felett állandó súlyig szárítunk.. A súlyveszteség legfeljebb 
1 % lehet.. 

j) Tartalmi meghatározás (higany). O,I mg pontossággal mért kb .. 0,15 g készítményt 
az L 107. lap 8) szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,1 n káliumrodanid-oldat 10,03 mg (lg ,00132) Hg-t jelez. 

k) Tartalmi meghatározá< (bó'5av). O,I mg pontossággal mért kb.. 0,3 g készítményt 
ezüst-vagy nik.keltégelyben 1 g R-káliumhidroxiddal megömlesztünk. Az ömle
déket 5 ml vízben oldjuk és 3-szor 2-2 ml vízzel 100 ml-es Erienmeyer-lombikba 
öblítjük A folyadékot I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, tömény R-sósavval 
óvatosan semlegesítjük„ Az oldatot felforraljuk, lehűtjük és szükség esetén n 
nátronlúgot és O, 1 n sósavat használva pontosan semlegesítjük. A folyadékban 
2,.5 g mannitot oldunk, vagy 20 ml R-invertcukor-oldatot öntünk hozzá é_s 3-4 
csepp I-feno!fralein-oldatot használva jelzőül, az elegyet 0, 1 n nátronlúggal 
titráljuk. Helyes dolgozás esetén a megtitrált oldat piros színe 0,5 g R-mannit 
(5 ml R-invertcukor-oldat) hozzáadására nem változik. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 6, 184 mg (lg , 79127) H 3B03-t jelez. 
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Tájékoztató gyor-svizsgálat 

Az azonosnak taiált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az f) (nehéz fémek) szerint vizsgáljuk„ 

Eltartá<.. Jólzáró, üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk„ 

Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal, halogénekkel, nitrátokkal, 
szulfátokkal, csersavval, redukáló anyagokkal. 

.Márnév„ «Merfen» (V .. N .. ), «Ryfen» (N . .V). 

270. 

Phenylium salicylicum 
( Phenyl.. salic.) 
Fenilszalicilát 

Szalicilsavfenilészter 

e H 0 ms = 214,21 1s 'lo a 
Fehér, kristályos por. Szaga és íze jellegzetes, gyengén aromás. Legalább 

99,5 % fenilszalicilátot (C13H100 3) tartalmaz. · • 
Oldékonyság. Vízben gyakorl.atilag old~a~atlan.~ 9 sr ~-szesz ?ldp. Éterben, 

kloroformban benzolban bősegesen oldodik. Zsnos olajok olc\Ják. 
Kémhptá<. Áz elporított készítmény frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült 

rázadéka (1 + 19) semleges„ 
Olvadá.<pont .. 41°-43°. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szalicilát. 0,01 g készítmény 1 ml R-szesszel készült oldata néhány csepp 
R-vas(III)klorid-oldattól vörösibolya színű. 

b) Fenol és szalicilmv. 0,2 g készítményt 2 ml R-nátronlúggal melegítünk. A reakció·· 
keverék tejszerűen megzavarosodik, de forró vízfürdőbe téve 5 percen belül 
feltisztul .. A lehűtött oldat 3 ml R-kénsavtól fenol-szagú lesz és fehér kristályos 
csapadék válik ki belőle. A csapadékot vízzel megnedvesített kis papiros.szűrőre 
gyűjtjük .. A kevés vízzel mosott és tömény kénsav fölött kiszárított krrstályok 
olvadáspontja 158°-161° .. 

Min~ségi kvalitativ vizsgálat 

e) Szeszben oldhatatlan 15 .<;;;ínező anyagok .. 0,25 g készítmény 5 ml R-szeszben maradék 
nélkül tisztán és színtelenül oldódjék. 

d) Savas.sái, lúgos<ág. 2,5 g elporított készítményt 50 ml frissen ki'.orr~lt„ ~s lehűtött 
, vízzel 1 percig rázunk, majd a csapadékos folyadékot 6 cm atmerŐJu megned
.. vesített papirosszűrün szűrjük„ 
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Ezt a szüredéket használjuk az e},j}, g), h).és i) alatti vizsgálatokhoz is. 
10 ml szüredék 0,03 ml 0,01 n nátronlúgtól és 5 csepp I-brómtimolkék-oldattól 
zöldre vagy kékre festődjék. Az oldat színe 0,05 ml 0,01 n sósavtól sárgára vál
tozzék„ 

e) Nehézfémek (ólom, va<, cink <tb). 10 ml d) szerinti szüredéket az L 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb 
ilL Fe vagy Zn .. 

f) Szulfát .. 10 ml d) szerinti szfüedéket az I. 99. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat 

g) Klorid. 5 ml d) szerinti szüredéket az L 100 .. lap 10/a szerint - klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

h) Szalidlsav. 5 ml d) szerinti szüredék 2 csepp R-vas(III)klorid-oldattól legfeljebb 
halványsá~ga lehet, de nem színeződhet sem vörösre, sem ibolyásra, 

i) Fenol, .szalicilsav. 3 ml d) szerinti szüredék .5 csepp R-brómos vízzel elegyítve is 
tiszta és átlátszó maradjon„ 

j) Idegen <zerves anyagok.. Tömény kensavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény 
R-kénsavban 0,2 g elporított készítményt oldunk. Az oldat színe nem lehet 
erősebb, mint a Z 2 színmérték-oldat.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Izzftási maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az L 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet„ 

1) Tartalmi meghatározá<.. 100 ml-·es főzőlornbikban 0, 1 mg pontossággal mért kb .. 
0,18 g készítményhez 10 ml R-náttonlúgot és 5 ml vizet öntünk. A lombik 
nyakába visszafolyó-hűtőt szerelve, tartalmát gyakori kevergetés közben víz., 
fürdőn 15 percig melegítjük. A lehűtött oldatot mérőlombikba öblítjük és 
térfogatát a mosóvízzel 100 ml-re kiegészítjük. Az oldat 10,00 ml-es részletét, 
20,00 ml O, 1 n káliumbromát-oldatot használva, az L 131. lap 19) szerint vizs
gáljuk.. A brómozás id,je 1 óra.. 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 1,785 mg (lg ,25166) frnilszalicilátot (C13H100 3) 

jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen .. A készítményt a e) (szeszben oldhatatlan és 
színező anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk„ 
Fenilszalicilátot tartalmaz a «S.biritu< dentifricium. 
Inkompatibíli< lúgos anyagokkal (bomlás), vas(III)sókkal (színeződés) .. 
Másnév. «Phenylum sa!icylicum» (Ph„ Hg .. IV.), «Salo!um» (Sz. VIII.). 

Adagolá<„ S::;okáw< egy<zerí adagja 0,5-2 g 
Szokárn.< napi adagja 1,5-6 g 

Megjegyzés. A fenilszalicilát és azofen vagy fenacetin, fenol, kámfor, klorál
hidrát, mentol, timol, metán stb. keveréke elfolyósodik.. 
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271. 
+ + Physostigminutn sallcylicwn. 

( Physo.st.. .salic.) 
Szalicilsavas f izosztigmin 
Fizosztigminiumszalicilát 

oc-o ~ 
1 
NH 
1 

CH3 

ms = 413,46 

A Phyw<tigma venenosum Balf. - Legumino.<ae - érett magvaiból előállított 
alkaloida szalicilsavas sója .. 

Színtelen vagy csaknem színtelen kristályok. Szagtalan, Íze alig érezhetően 
keserű. Fény és levegő hatására megvörösödik. 65,5-66,6 % fizosztig
m1nbázist (C15H 2102N3), illetőleg 98,4-100, 1 % szaiicilsavas fizosztigmint 
(C15H 2rÜ 2N3.C7H 60 3) tartalmaz. 

Oldékony<ág .. 100 sr vízben, 13 sr R-szeszben, 4 sr fonó R-szeszben, 9 sr 
kloroformban és 750 sr R-éterben oldódik.. 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel késziilt oldata ( 1 + 99) gyengén 
savanyú. 

Olvadáspont .. A 100°-on kiszárított készítmény 181°-185°-on olvad .. 
Specijiku< forgatókepe.sség.. -- 88,0°-tól - 95,0°-ig. 

Azonossági vizsgálat 

a) Fizosztigmin .. -0,01 g készítményt 1 ml vízben oldunk Az oldatból 1-2 csepp 
R-nátronlúgtól fehér· csapadék válik ki, mely lassan rózsaszínű lesz és az R., 
nátronlúg feleslegében vörös' színnel .oldódik, 

b) 0,01 g készítményt néhány csepp R-ammónia-oldatban oldunk .. A narancsvörös
színíí oldatot vízfürdőn szárazra párologtatjuk. A kék sZínű maradék 2 ml 
R-szeszben ugyanolyan színnel oldódik. Az oldat 10 ml R-ecetsavtól ibolya·· 
vörös lesz és piros színben fluoreszkál. 

c) Szaliéilsav. 0,01 g készítményt 5 ml vízben oldunk. Az oldat 2-3 csepp R-vas(III)
klorid-oldattól ibolyaszínű lesz .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan b szinez8 anyagok. 0,20 g készítmény 20 ml frissen kiforralt meleg 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 'Az oldat kihűlése után 
sem zavarosodhat meg„ (H'a az oldatot a forgatóképesség meghatározására is 
kívánjuk használni, a 0, 1 mg pontossággal mért 0,20 g készítményt mérőlombik
ban 2~0-os vízzel 20 ml-re oldjuk. 
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Ezt az oldatot használjuk az e), f) és g) alatti vizsgálatokhoz. 
e) Savas;i;5 A d) szerinti oldat hidrogénkitevője (pH) az L 77 lap 12) szerint 

meghatározva pH= 4,7-nél nem lehet kisebb. 
f) S;;ulfdt., 5 ml d) szerinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint - szulfát-méttéko]dat 

nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 
g) Klorid .. 5 ml d) szerinti oldatot az I. 100 .. lap 10/a szerint - klorid-mértékoldat 

nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 
h) E;;eridin. 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk.. Az oldatot 1 ml 0,1 n kálium

bijodát-oldattal elegyítve, 1 ml kloroformmal rázogatjuk.. Az elkülönülő kloro
form nem lehet ibolyaszínű„ 

i) Idegen szerves anyagok .. Előzetesen tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőb~n .0,01 g 
készítményt 1 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat 5 perc mu]va sem lehet 
erősebb színű, mint a Z 8 színmérték-oldat.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) S;:;árítád ve;;:;teség„ 0, l mg pontossággal mért kb„ 0,20 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint 100'-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet„ 

k) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az L 104. lap 4) 
szerint e!hamvasztunk.. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

1) Tartalmi meghatározás„ 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,10 g készítményt 2 ml vízben 
és 4 csepp R-kénsavban vízfürdőn melegítve oldunk, majd az oldatot az I. 124. 
lap 17 /a-y) szerint kirázva, súlyszerint vizsgáljuk azzal alj eltéréssel, hogy a lúgo
sításra az R-ammónia·-oldat helyett 5 %-os nátriumhidrogénkarbonát-oldatot 
használunk s az izolált bázist tömény kénsav felett szár-ítjuk„ 
1 mg fizosztigmin-bázis 1,5016 mg (lg ,I 7656) sza!icilsavas fizosztigmint 
(C1Jl2102Na . .C,H603) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
ad) (oldhatatlan és színező anyagok),/) (szulfát) és i) (idegen szerves anyagok) 
szerint vizsgáljuk. 

Megjeg)'z«. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít· 
mény használható. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, méregszekrényben 
tartjuk„ 

Szalicilsavas fizosztigmint tartalma;:; a «Solutio ophthalmi'a physostigmini sali
rylici fortior et mitior». 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal.. 
Másnév. «Eserinum salicylicum»„ 

Adagolás. Legnagyobb egyszei:i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos ,egy.szeri adag;a 

S;:;oká.so.s napi adagja 
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per os 
s .. cut„ 
per os 
s .. cut~ 

per os 
s. cut„ 
per os 
s„ cut,, 

0,001 g 
0,005 g 
0,003 g 

0,0015 g 

0,0005 g 
0;0005 g 
0,0015 g 
0,001 g 

272. 
+ + Physostigminum sulfuricum 

( Phy.sost. suifuric.) 
Kénsavas fizosztigmin Fizosztigminiumszulfát 

(C1_,H 210 2N,) 2 .. H 2S04 ms = 648,76 

A Physostigma venenosum Balf.. - Leguminosae - érett magvaiból előállított 
alkaloida kénsavas sója„ 

Fehér, vagy halványsárga, apró kristályok„ A készítmény erősen nedvszívó. 
Szagtalan .. fze keserű. Levegő és fény hatására megvörösödik. A 100°-on 
szárított készítmény 83,2-85,0% fizosztigmin-bázist (C15H 210 2N 3), illetőleg 
98,0-100,1 % kénsavas fizosztigmint [(C15H 210 2N3) 2 . H 2S04] tartalmaz„ 

Oldékon)'ság .. 4 sr vízben, 3 sr R-szeszben oldható. Kloroformban is oldódik. 
Éterben gyakorlatilag oldhatatlan„ 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyengén 
savanyú„ 

Olvadáspont„ A 100'„on kiszárított készítil)ény 144°-146'-on olvad„ 

Azonossági viz~gálat 

a) Fi;:;os;:;tigmin .. 0,01 g készítményt 1 ml vízben oldunk.. Az oldatból 1-2 csepp R
nátronlúgtó] fehér csapadék válik ki, mely lassan rózsaszínű lesz és R-nátron
lúg feleslegében piros színnel oldódik.. 

b) 0,01 g készítményt néhány csepp R-ammónia„o!datban oldunk„ A narancsvörös
szlnű oldatot vízfürdőn szárazra párologtatjuk„ A kék-színű maradék 2 ml R· 
szeszben ugyanolyan színnel oldódik„ Az oldat 10 ml R-ecetsavtól ibolyavörös 
lesz és piros színben fluoreszkál,, 

c) Szulfát .. 0,01 g készítményt 5 ml 1-2 csepp R-sósavval megsavanyított vízben' ol
dunk.. 1 ml R-báriumklorid-oldattól fehér csapadék válik le, 

··--Minőségi kvalitativ vizsgálát 

d) Oldhatatlan és s;:;lne;:;ő anyagok„ 0,50 g készítmény 50 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk az e), f) és g) alatti vizsgálatokhoz .. 

e) Savarsdg. A d) szerinti oldat hidrogénkitevője az I. 77„ lap 12) szerint meghatá
rozva pH = 2,5-nél nem lehet kisebb. 

f) Klorid. 5 ml d) szerinti oldatot az I. 100 .. lap 10/a szerint - klorid-mértékoldat 
nélkül -· vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. . 

g) Ezeridin. 5 ml d) szerinti oldatot 1 ml 0,1 n káliumbijodát-oldattal elegyítve, 
1 ml kloroformmal rázogatunk„ Az elkülönülő kloroform nem .lehet ibolyaszínű. 

h) Idegen szerves anyagok .. Előzetesen tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,01 g 
készítményt 1 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat .5 perc mulva sem 
lehet erősebb színű a Z 8 színmérték-oldatnál. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási ves;:;teség„ 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I. 104. lap 3) 
szerint 100'-·on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 5 % lehet. 
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j) Izzítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, l % lehet. 

k) Tartalmi meghatározás., 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,10 g készítményt 2 ml vízben 
oldunk és az oldatot az l 124. lap 17/a_:_y) szerint kirázva súlyszerint vizsgáljuk 
azzal az eltéréssel, hogy a lúgosításra az R-ammónia-oldat helyett 5 %-os 
nátriumhidrogénkarbonát-oldatot használunk s az izolált bázist tömény kénsav . 
felett szárítjuk.. / 

l mg fizosztigmin-bázis 1,178 mg (lg ,07118) kénsavas fizosztigrnint 
[(C15H 210 2N 3) 2.H2S04) jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d} (oldhatatlan és színező anyagok) és h) (idegen szerves anyagok) szerint 
vizsgáljuk„ 

Megjégyzés.. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítc 
mény használható„ 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszékrényben 
tartjuk.. 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal. 
Má~név„ «Eserinum sulfUricum» „ 
A készítmény c.sak állatgyógyászati dlra használható. 

273. 

+ + Pilocarpinum hydrochloricum 
( Pilocarp. hydrochlor.) 

Sósavas pilokarpin Pilokarpiniumklorid 

C11H 1,0 2N 2 HCl 

\ 

ms = 244,72 

Különféle Pilocarpu.s-fök - Rutaceae - leveleiből nyert alkaloida sósavas 
sója .. 

Színtelen, szagtalan, keserű ízű kristályok 83,5--85,4% pilokarpin-bázist 
(C11H 160 2N 2), illetőleg 98,l·-100,3 % sósavas pil9karpint (C11Hrn0 2N 2 . HC!) 
tartalmaz .. 

Oldékonyság. 0,3 sr vízben, 2 sr R-szeszben, 40 sr kloroformban oldható. 
Éterben gyakorlatilag oldhatatlan .. 
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Ki!mhatás .. Frissen kiforralt és lehiítött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyengén 
savanyú„ 

Olvadáspont„ 201°-205°„ 
Specifikus forgatóképesség .. + 88,5°-tól + 92,5°-ig .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Pilokarpin. 0,01 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Az oldathoz 1 csepp R-kálium
kromát-oldatot, 1 csepp R-kénsavat és 1 ml hígított R-hidrogénperoxid-oldatot 
elegyítünk Az oldat kék-színű lesz .. A folyadékot 1 ml kloroformmal összerázva 
a kloroform kék-, a vizes oldat pedig sárga-színű lesz,. 

b) 0,01 g készítményt 1 ml vízben oldunk, majd az oldatot 1 ml frissen készített 
2 %-os nitroprusszidnátrium-oldattal elegyítjük és néhány csepp R-nátronlúggal 
meglúgosítjuk.. Az oldat néhány pt(rC mulva R-sósavval megsavanyítva rubin
vörös-színű lesz .. E szín 1 csepp hígított R-hidrogénperoxid-oldattól bíborvörösre 
változik. 

e) 0,05 g készítmény és 0,05 g higany(I){<lmid hígított szesszel megnedvesített 
keveréke dörzsöléskor megszürkül.. ' 

d) Klorid. 0,01 g készítmény 2 ml vízzel készült és néhány csepp R-salétromsavval 
megsavanyított oldatából 1 ml R-ezüstnitrát-oldattól fehér csapadék válík le; 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan <. .izínezff anyagok. 0,5 g készítmény 20 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék, (Ha az oldatot a forgató
képesség meghatározására is kívánjuk használni, a o~ 1 mg pontossággal mért 
0,5000 g készítményt mérőlombikban 20°-os vízben 20 ml·re oldjuk) 
Ezt az oldatot használjuk az f), g) és i) alatti vizsgálatokhoz. 

f) Savas.ság. Az e} szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77„ lap 12) szerint meg
határozva pH= 4,1-nél nem lehet kisebb. 

g) Szulfát .. 5 ml e) szerinti oídatot az L 99. lap 9/a szerint - szulfat-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat 

h) Nitrát h ammonia .. 0,10 g készítményt az L 100 .. lap 12) szerint, de nitrát-mérték
oldat nélkül, vizsgálunk. A folyadék nem változhat róZsás vagy ibolyásszinűre. 

i) Idegen alkaloidák: 1 ml e) szerinti oldat l ml R·ammónia-oldattól 5 percen belül 
sem nem zavarosodhat meg, sem nem színeződhet. 

j) Idegen szerve.s anyagok, morfin stb„ 0,20 g készítményt tömény kénsavval kiöblített 
kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat színe nem lehet erő
sebb, mint a. Z 1 színmérték-oldat akkor sem, ha néhány csepp R-tömény salétrom
savval vízfürdőn melegí\jük 

--

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Szárítási veszteség .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk,. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 

1) Izzítá<i maradék 0, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,20 g készítményt az L 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet„ 

m) Tartalmi meghatározás. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,10 g készítményt 2 ml vízben 
oldunk és az oldatot az L 124 lap 17/a--y) szerint vizsgáljuk .. Az izolált alkaloidát 
tömény kénsav felett állandó súlyig szárítjuk; 
1 mg pilokarpín-bázis 1, 1751 mg (lg ,07008) sósavas pilokarpint(CuH160 2N 2.HCl) 
jelez. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos olvadás
pontú készítményt az e) (oldhatatlan és színező anyagok) és;) (idegen szerves 
anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Megje,gyzé<. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít·· 
mény használható. 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
tartjuk. 

Sósavas pilokarpint tartalmaz a «Solutio ophthalmica pilocarpini ~ydrochlorici». 

Inkompatibili< lúgos kémhatású anyagokkal, ezüst-sókkal, higany(l)kloriddal. 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja per os 0,02 g 
s. cut 0,01 g 

Legnagyobb napi adagja per os 0,05 g 
s .. cut 0,02 g 

Szokásos egy<zeri adagja per os 0,005 g 
s.. cut. O, 005-0, 01 g 

S::;okárn< napi adagja per os 0,01 g 

274. 
Pix fagi 

Bükkfa-kátrány 

s .. cut. 0,01 g l 

Az erdei bükkfa-Fagu< <ilvatica L-Fagaceae- fajából, száraz desztillálással 
előállifott kátrány. 

Fekete-barna mézsűrű, nyúlós, olajos folyadék Füstös szaga kreozotra 
emlékeztet. Íze' savanykásan aromás, kellemetlen; égető, karcos. FőtömegéJ;;.en 
guajakol, kreozol, krezolok és xilenolok elegye .. 

Oldékonyság. Vízben gyakorlatilais oldhat~t~an. Szeszben,, klor?form,ban, 
acetonban, jégecetben csaknem te\1esen oldod1k. Az old_atbol állas ko~ben 
fekete csapadék válik le. Anilinben maradék nélkül oldódik. 

Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
gyengén savanyú. . . 

Forráspont. 50 g bükkfa-kátrányt 250 ml-es választólombikba mérünk. A, lomb~k 
oldalcsövére 70 cm hosszú üvegcsövet erősítünk és a nyakába. egyfurati; dugo
val ellátott 360°-os hőmérőt illesztünk úgy, hogy annak higanytartalya az 
oldalcső kiágazásával egymagassá&b~ es~ék . • !' lom~ikot homokfü;d?n (lé,g
fürdőben) hevítjük. 150° alatt a keszitmenybol legfeljebb 

0
6 J5 desz!rll'.'lh.at ~t. 

A desztillátum vizes rétege legfeljebb 4 ml lehet A 150 es 250 kozc;tt _at• 
desztilláló részlet legalább 20 g legyen .. Utóbbit haszná\juk a dj alatti vrzs·: 
gálathoz. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szerves- ravak„ 1 g készítményt 20 ml vízzel 1 percig rázunk és leülepedés után a 
folyadék tisztáját 6 cm átmérőjű megnedvesített papirosszűrőn szűrjük .. A szüre
déket használjuk a b), e) 'és e) alatti vizsgálatokhoz is. A szüredék lakmusz
papirossal vizsgálva savanyú„ 
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b) Fenolok .. 2 ml a) szerinti szüredéket néhány csepp brómos vízzel elegyítünk. Sárga 
csapadék keletkezik. , 

e) 5 nÍI"a) szerinti szüredék 1-2 csepp R-vas(III)klorid-oldattól múlékonyan VÖIÖ·· 
sesre színeződik. 

d) Coerulignon. A forráspont meghatározásnál.150°--250° között átdesztillált folyadék 
cseppjét 3 ml R-petroléterben oldjuk és az oldatot 3 ml R-báriumhidroxid
oldattal rázzuk össze. Az elkülönülő petroléteres réteg kékszínű„ 

e) Redukdló anyagok. 5 ml a) szerinti szüredéket 2 ml R-Fehling(I + II)-oldattal 
rövid ideig főzünk Vörös csapadék válik le. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

f) Fenyiffa-kdtrdny .. 1 g bükkfa, kátrányt 15 mlR-petroléterrel 1 percig rázunk. A petrol„ 
éteres részt papirosszűrőn szűrjük. 5 mlszüredéket rázótölcsérben 5 ml, hidegen$> 
frissen készített 0, 1 %·os réz(II)acetát-oldattal rázunk össze: Az elkülönülő petrol-· 
éter nem lehet zöldszínű, legfeljebb sárgásbarna .. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

g) Illékony savak. 500 ml-es Erlenrneyer-Iombikba 10,0 g bükkfa-kátrányt és 30 ml 
vizet mérünk. A keverékből vízgőzzeí kb. 450 ml folyadékot desztillálunk le„ 
A desztillátumot 10 cm átmérőjű megnedvesített papirosszűrőn mérőlombikba 
szűrjük és a szüredéket 500 ml-re kiegészi\jük. 50,00 ml szüredéket - 10 csepp 
!-fenolftalein-oldatot használva jelzőüí - O, 1 n nátmnlúggal titrálunk. A sem
legesítésre legfeljebb 10 ml O, 1 n nátronlúg fogyhat. 

h) El nem s;;appanosltható alkatré.s;;ek. 5,0 g bükkfa-kátrányt 20 ml legtöményebb szeszben 
oldott 4 g R-káliumhidroxiddal visszafolyó-hűtővel ellátott 100 ml-es Erlenmeyer
lombikban 1 órán át főzünk Kihülés után a lombik tartalmát rázótölcsérbe 
öntjük és az átmosáshoz 40 ml meleg vizet használunk. A rázótölcsér tartalmát 
elsőízben 100 ml, másodízben 50 ml R-éterrel kirázzuk. Az egyesített részleteket 
másik rázótölcsérben három ízben 5-.5 ml vízzel visszarázzuk. Az éteres oldatot 
kevés vízmentes nátriumszulfáttal fedett kis vattapamaton cg pontossággal mért 
száraz, 200 ml-·es Erlenmeyer-lombikba szűrjük. Az étert vízfürdőn ledesztilláljuk. 
A 105°-on 2 órán át szárított maradék legfeljebb a készítmény 30 %-a lehet 

i) I;;;;;ítdsi maradék . .. 0, 1 m,1> pontossággal mért kb. 0,5 g bükkfa-kátrányt az L 104. lap 4) 
szerint óvatosan ell\amvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,3 %. 
lehet .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat -Az. azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az f) (fenyőfa-kátrány) szerint vizsgáljuk 

•( .ci. 

Eltartds. Jólzáró edényben, hűvös helyen tartjuk. 
Másnév. «Pix liquida», «Üleum fagi empyreumaticum» .. 
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275. 

Pix juniperi 
(Pix. junip.). 

Borókafa-.kátrány 

A borókafa -'--]uniperus ox)'cedru.s L.-Cupressineae- és más Juniperus-fákból és 
azok ágaiból száraz desztillálással előállított kátrány .. 

Sötétbarna, vékony rétegben áteső fényben narancssárga·· vagy narancs
J;>arna-színű, olajszerű folyadék. Szaga jellegzetes, átható, kellemetlen füstös. 
Ize kellemetlen, savanykás, égető-karcos. Főtömegtben fenolok, krezolok, 
guajakol, etil- és propilguajakol, kadinén és más s~nhidrngének, továbbá 
ecetsav és homológjainak elegye .. 

Oldékon)'ság„ Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ R-szeszben, éterben, kloro
formban, acetonban, jégecetben, benzinben, széndiszulfidban csaknem teljesen 
oldódik. Terpentinolajban és folyékony parafinban csak részben oldható„ 

Kémhat!i<. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
gyengén savanyú. 

Sűrűség .. 0,95-1,05 .. 
Törésmutató .. 1,510--1,530. 

Forráspont„ 50 g borókafa-kátrányt a «Pix fagi» cikkelyben leírt módon 
vizsgálunk„ 150° alatt a készítményből legfeljebb 1 g desztillálhat át. 
A 250° és 300° között átdesztilláló részlet legalább 25 g legyen .. :Bzt a részt 
használjuk az f) alatti vizsgálathoz„ (A választó-lombikot a desztillálás vége 
felé azbesztpapirnsba burkoljuk..) 

Azonossági vizsgálat 
I 

a) Szerves savok. 1 g készítményt 20 ml vízzel 1 percig rázunk és leülepedés után a 
folyadék tisztáját 6 cm átmérőjű megnedvesített papirosszűrőn szűrjük. Ezt a 
szüredéket használjuk a b), <) és dJ alatti vizsgálathoz is. A szüredék lakmusz
papirossal vizsgálva savanyó, 

b) Fenolok„ 2 ml a) szerinti szüredékhez néhány csepp brómos vizet elegyítünk. 
Sárga csapadék keletkezik. 

e) 5 ml a) szerinti szüredék 1---2 csepp R-vas(III)klorid-oldattól mŰlékonyan vörÖ·· 
sesre~íneződik .. 

d) Redukáló a~yagok. 5 ml a) szerinti sz(jredékhez 1 ml R-ezüstnitrát és l ml R-ammó
nia-oldatot öntünk.. A folyadék szobahőmérsékleten megfeketedik (fé"'::ezüst). 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Fenylifa-kdtrány. 1 g készítményt a «Pix fagi» cikkely f) pontja szerint vizsgálunk . 
Az elkülönülő petroléter nem lehet zöld színű, legfeljebb sárgásbarna .. 

f) Bükkfa„kátrány. A forráspont meghatározásnál 250°-300° között átdesztillált 
folyadék 3 cseppjét 3 ml R-petroléterben oldjuk. és 3 ml R-báriumhidroxid
oldattal Iázzuk össze„ Az elkülönülő petroléter nem lehet kékszínű„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

g) Illékony savok. 10,0 g készítményt a «Pix fagi» cikkely g) pon1;ja szerint vizsgálunk. 
A 'semlegesítésre legfeljebb 2,5 ml 0, 1 n nátronlúg fogyhat. 
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h) l;:,zít~Ji m~radék„ 0,1 mg pontossággal inért kb. 0,5 g készítményt az I. 104: lap 4) 
sze11nt ovatosan elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeli"ebb 0.3 01 

lehet · - 10 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

J;\z azonosriak talált és rnakro~zkóposan megfelelőnek ítélt készít1nényt 
az l) (fenyőfa.·kátrány) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró edényben, hűvös helyen tartjuk.. 
- Borókafa-l;:?-trány-t tartalmaz az <{Unguentu1n su[j7.-1,ratu1n fuscu1n», 

J:fásnév„ ((l?ix ji:niperi oxycedri)) (Ph. Hg. IV„), (cPix cadi))' «Üleum juni
per1 empyreumat1cum))' <<Üleum cadinum)i 

/ 

C 4H 60 4Pb,3H20 

276. 

PlUlllbum aceticum 
( P lumb „ acet) 

Ólomacetát 
(CH,COO) 2Pb, 3H20 

ms = 379,35 
Színtden kristályok, vagy színtelen kristályos darabok.. Gyengén ecetsav

szagú. Ize édes, összehúzó.. Levegőn mállik és fehér kéreaael vönódik be. 99 5-
104,5 '!o kri;tályos ólo171acetátot (C4H 60 4Pb,3H20) ta~talmaz. ' 

Oldekonysag. 2,5 SI v1z, 35 SI R-szesz oldja„ Glicerinben bőségesen oldódik. 
Kemlzatás Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldatának (1 + 19) 

kémhatása gyengén savanyú„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Ólom 0,05 g készítményt 1 ml R-ecctsavban enyhe melegítéssel oldunk és a kihült 
old<;tthoz l ml R-káliumkromát-oldatot elegyítünk, Sárgaszínű csapadék kelet
kezik, mely 5 ml R-nátrnnlúgban oldódik. 

b) .dcetát: 1 ml \:íz, 1 ml R-szesz és 1 ml tömény R-kénsav elegyébe 1 g porított ólom
~cetatot„ szorunk s az összerázott elegyet forrásig melegí~jük. Etilacetát-szag 
erezhcto 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.5 5ZÍnező anyagok„ l,5 g készítmény 15 ml frissen kifOr1alt és lehűtött 
vízben maradék nélkül ~s színtelenül oldódjék. Az oldat legfeljebb gyengén 
lehet zavaros .. E zavarossa~nak azonban 0,.5 ml R-ecetsavtól enyhe melegítésre 
fel kell tisztulnia (karbonát). 
Ezt az oldatot használjuk a d) és g) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Réz, cink (va5)„ 10 :r.nl e) szerinti oldathoz 6 ml vizet, majd 4 ml R-kénsavat ele
gyítünk és a csapadékos folyadékot felforraljuk. A kihűlt oldatot előre meg
ne~vesített kis papirosszi.'irőn megszűrjük. Ezt a kristálytiszta ~szüreéléket hasz .. 
náljuk az e) és f) alatti vizsgálatokhoz is. 
A szürcdék 5 ml-e 2 csepp R-kálium-vas(II)cianid-oldattól nem változhat 
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e) Vas.. 4 ml d) szerinti szüredéket az I 97. lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 50 'Y Fe 

f) Kalcium. 5 ml d) szerinti szüredékben---0:5 g R-nátriumacetátot oldunk. Az oldatot 
az I 98 lap 5/a szerint ·- kalcium-mértékoldat nélkül -- vizsgáUuk. A reakció
elegy nem változhat.. 

g) Klorid 2,5 ml e) sze_rinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mé1téke grammonként ·100 'Y Cl 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Idegen Jók. mg pontossággal mért kb„ 0, 5 g ólomacetátot 5 ml R-ecetsav és 50 ml 
víz elegyében oldunk. A forrásig melegített oldatba, lassú áramban, kihülésig 
kénhidrogén-gázt vezetü:p_k. A csapadékos fülyadékot 6 cm átmérőjű papiros
szűrőri szűrjük„ A 2 csepp R-kénsavval elegyített kristálytiszta szüredéket az 
I 104. lap 4) szerint vizsgáljuk„ Az enyhén kiizz,ított maradék legfeUebb a készít-· 
mény 0,25 %-a lehet. 

i) Tartalmi meghatározás (ólom}. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,30 g készítményt 
200 ml-es főzőpohárban 5 ml vízben oldunk„ Az oldathoz óvatosan 1 ml töinény 
R-kénsavat csurgatunk„ A poharat vízfürdőre téve, tartalmát, bepárologtatjuk, 
majd ad~ melegítjük, míg az ecetsav szaga eltűnt A kívülről szárazra törölt 
poharat szabad lángon a kénsavgőzök megjelenéséig melegítjük. A lehűtött 
kénsavas oldathoz 100 ml vizet öntünk, 3-4 ór-a mulva a csapadékot ismert 
súlyú G3-as jelzésű üvegszűrőre gyűjtjük, 50 ml telített ólornszlilfátos vízzel 
kimossuk, Az erősen leszívatott csapadékot 3 ml vízzel leöblítjük és újból le
szívatjuk„ A csapadékot 3 ízben 5-.5 ml legtö:ipényebb szesszel leöblí~jük s addig 
szívatunk át rajta levegőt (kb„ 20 perc), amíg a csapadék súlya már nem vál
tozik. Úgy is eljá1hatunk, hogy a vízzel leöblített csapadékot 130°-on 2 órán át 
szárítjuk és mérjük. 
1 mg csapadék (PbS0 4) 1,251 mg (lg ,09720) kristályos ólomacetátot 
(C4Ho04Pb,3H 20) jelez 
Úgy is eljárhatunk, hogy 0,1 mg pontossággal mért kb 0,18 g készítményt 
komplexometriásan (I 476 .. lap) vizsgálunk, 
1 ml 0,005 m komplexon-"Ilh-oldat 1,036 mg (lg, 01538) Pb-t, illetőleg 
1,897 mg (lg, 27801) kristályos ólomacetátot (C4H 60 4Pb,3H30) jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok) és g) (klorid) szerint vizsgáljuk. 0, l g 
készítmény 2 ml R-nátronlúgban kristálytisztán oldódjék 

Eltartá>.. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 
Ólomacetáttal ké5;:.ül a «Plumbum aceticum ba5icum soluturn» 
Inkompatibilil lúgos kémhatású anyagokkal, szulfatokkal, haloid·-sókkal és 

számos szerves anyaggal.. 
lvfá5nél1 ÓlomCukor. 
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277. 
Plumbum carbonicum hydroxydatum 

(Plumb .. carb .. hydroxyd) 
Bázisos Momkar honát 

(PbC0,) 2 . Pb(OH) 2 ms = 775,67 

Hófehér, nehéz, amorf por. Szagtalan és íztelen Ólom-tartalma, PbO-ban 
kifejezve, legalább 85 %· 

0'.dékop.J!ság. _Szénsa_vmentes vízben, R-szeszben gyal;mlatilag oldhatatlan. 
Kemhatas. Fnssen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (l + 9) sem-

leges. ' . 

Azonossági vizsgálat 

a) Ólom. 0,0.5 g készítményt 1 ml R-ecetsavban enyhe melegítéssel oldunk s a kihült 
old<:thoz 1 ml R-káliumkromát-oldatot elegyítünk,. Sárgaszínű cs:apadék kelet
kezik, amely 3 ml R-nátronlúgban oldódik. 

b) Karbonát. Az a) ~zerinti vizsgálatnál a só pezsgés közben oldódik. A fejlődő gázt 
3 11).1 meszes vizet tartalmazó kémlőcsőbe öntjük. r\ meszes vizet tartalmazó 
kémlőcsövet ujjunkkal befogva összerázzuk. A meszes víz megzavarosodik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Savban oldhatatlan és 5ZÍnező anyagok„ 2 g készít~ény 12 ml R-salétromsavban enyhe 
melegítéskor maradék nélkül, tisztán vagy csaknem tisztán és-színtelenül oldódjék. 
Az oldatot 1 percig forraljuk, majd vízzel 20 inl-re kiegészítjük és szükség esetén 
megszűrjük. E szüredéket használjuk az f), h) és i) alatti vizsgálatokhoz„ 

d) LúgoHág 2 g .készítményt 20 ml frissen kiforr'alt és lehűtött vízzel 1 percen át 
rá;;o.~.atunk és .. a c~apadékos folyadéko.t m_egnedvesített kis papirqsszűrőn meg
szur3uk, A szuredek 2 csepp I-fenolftalern-oldattól nem színeződhet.. Ezt az 
oldatot használjuk az e) alatti vizsgálathoz is. 

e) Vízben oldódó ólonz.5Ó„ .5 ml d) szerinti kristálytiszta szüredéket 3 csepp R-ecetsavval 
megsavanyítunk és 2 ml R-kénhid1ogénes vízzel (1-2 csepp R-nátriumszulfid
old~ttal) összerázunk„ A reakcióelegy színe nem lehet erősebb mint a Z 3 szín-
mérték-oldat, ' 

f) Réz, v.a5, cink. 4 ml e) szerinti oldathoz 4 ml vizet öntünk, az elegyet fürrásig hevítjük 
és forró vízfürdőbe helyezve, rázogatás közben 2 ml R-kénsaV-at cse:Í>egtetŰnk 
hozzá A lehűtött csapadékos folyadékot 6 cm átmérőjű megnedvesített papiros
szűrőn megszűrjük„ Ezt a szüredéket használjuk a g) alatti vizsgálathoz is„ 
5 ml szüredékben 2 csepp fri~sen készült R-kálium-vas(II)cianid-oldat sem 
zavarosodást, sem színeződést nem okozhat 

g) Réz, vas, alumínium„ 5 ml f) Szerinti szüredék R-ammónia-oldattal meglúgosítva. 
nem változhat. ' 

h) Alkáli-föJdférr;ek 5 ml e) szerinti oldatot 10 ml R-nátronlúggal elegyítünk. Kristály
tiszta _es sz1ntelen oldat keletkezzék, amely 1 ml R-·ammóniumkar bonát-oldattól 
nem változhat.. 

i) Klorid„ 0,.5 ml e) szelinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként .500 'Y Cl 

j) .Nitrát é5 ammónium. 0,2 g készítményt az I 100. lap 12) szerint -- ammónium
mértékoldat nélkül ·- vizsgálunk A felfogó folyadék nem változhat. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) f7í.t:ben oldódó szen11)•e;:,é1ek„ cg pontossággal mért kb. 1 g készítményt 20 ml kifürralt 
és lehűt'ött vízzel l percig rázogatunk i~. csapadékos folyadékot rnegnedvesített 
6 cm átinérőjű papirosszűrőn megszűrjük és a szüredék 10,0 __ ml-ét az I 105. lap 
5/a szerint vizsgáljuk. i\ 10.5°-on állandó súlyig szárított maradék legfeUebb a 
készítménv 2 i;.,s-a lehet , 

1) E&etsavban oÍdhatatlan a1~jag cg pontossággal n1ért kb .1 g készítményt 50 ml-es 
Erlenme-yer;.lombikban 10 1111 R-ecetsavban enyhe ·melegítéssel oldunk. A nem 
oldódott anyag mennyiségét az I 103, lap 1) szerint határozzuk meg. A mosó
folyadék 2 tf R-ecetsav és 2 tfvíz for1;ó elegye. A 10.5°-on állandó súlyig szárított 
maradék legfeljebb a készítmény 1 ~-S-a lehet · 

m) -Tartabni nieghatározás (ólom)„ 0,1 mg pontossággal mért kb 0,13 g sót 100 ml-es 
főzőlombikban l 0 ml víz és 20 00 ml O, 1 n sósav elegyében enyhe melegítéssel 
oldunk és az oldathoz 10 ml4"rissen készült 10 ?S-os kristályos nátriumszulfát
oldatot öntünk. A csapadékos 9ldatot, 2 csepp· I-metilvörös-oldatot használva 
jelzőül, 0, 1 rt nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n sósav 11,16 mg (lg ,04768) PbO-t jelez . 
Úgyis eljárhatunk, hogy 0,1 mg pontossággal mért kb 0,12 g készítményt 
1 ml R-salétromsavban oldva az I 476. lap 1) szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,005 m komplexon-«Ilh-oldat 1,036 mg (lg, 01538) Pb-t illetőleg 
1,116 mg (lg, 04768) PbO-t jelez. 

Tájékoztató gyórsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (savban oldhatatlan és színező anyagok), e) (vízben oldódó ólomsó) és 
a h) (alkáli-földfémek) szerint vizsgáljuk 

Eltartá1 .. Jólzáró üvegdugós üveg'ben tartjuk 
1Vfásnéz•„ ((Plumbu1n subcarbonicum))' 1<Cerussa)i, Ólomfehér 

PbO 

278. 
Plumbum oxydatum 

( Plumb .. oxyd) 
Ólomoxid 

ms = 223,21 

Sárga- vagy vörösessárga·-színű i1ehéz, finom por._:_, Szagtalan„ Ízé nincs. 
Legalább 99 % PbO-t tartalmaz .. 

Oldékonyság. Vízben, szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. Salétromsav, 
ecetsav, alkálilúg sóképzéssc! .oldja .. 

K.emhatás Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( 1 + 9) sem
leges. 

Azonossági vizsgálat 

a) Ólom 0,0.5 g készítményt enyhe melegítéssel 1 ml R-ecetsavban oldunk„ A kihült 
oldatban 1 ml R-káliumkromát-oldattól sá1gaszínű csapadék válik Je, amely 
3 ml R-·nátronlúgban feloldódik 
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Minőségi kvalitatív v7sgálat 

b) Savban oldhatatlan é5 színe;:) anyagok. A készítmény ne1n lehet érdes tapintású. 
2 g-ja 10 ml R-salétron1sav és 10 ml víz elegyében enyhe melegítéskor - pezsgés 
nélkül ·- mar ad ék nélkül, tisztán vagy csaknem_ tisztán és színtelenül oldódjék 
Ezt az oldatot használjuk a d) és. g) alatti vizsgálatokhoz, 

c) SavaHág, lúgosság 1 g készítményt 10 .ml frissen kiforralt és lehűtött!vízzel 1 percig 
rázogatunk. l\. csapadékos folyadék szüredéke 2 csepp I-fenolftalein-oldattól 
nem színeződhet, 0,05 ml 0,01 n nátronlúgtól azonban rózsaszínűvé váljék. 

d) Ezüst„ 10 ml b) szerinti oldatot" 50 ml-es főzőlombikban für1ásig melegítünk. 
Rázogatás közben cseppenként 5 ml R-kénsavat; majd .5 inl R-szeszt elegyítünk 
hozzá, végül a csapadékos folyadékot előre inegnedvesített 6 cm átmérőjű papiros
szűrőn megszűrjük„ A kristálytiszta szüredéket hasznáUuk ·az e),./), h) és i) 
alatti vizsgálatokhoz'. _ ~ 
,i\ szüredék 1 ml-e 1_:_2 csepp R-sósavval összerázva, kristálytis'zta maradjon 

e) Rl:Z, vas, alu1ní'nium. 2 ml d) szerinti szür~dék R-a1nmónia-oldattal meglúgosítva 
színtelen inaradjon„ Pelyhes zavarosodás 1 percnyi forralás után sem keletkezhet 
benne 

f) f7aí. 2 ml d) szerinti szüredéket az I 97. lap 4/a szerint \'izsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y Fe. 

g) .1lkáli-földfémek. 5 ml - szükség esetén megszűrt -- b) szerinti oldatot 15 ml R
nátronlúggal elegyítve és enyhén melegítve kristálytiszta és színtelen folyadék 
keletkezzék: mely 1 inl R-ammóniumka1 bonát-oldattól se1n változhat. 

h) Klorid. 5 ml d) szerinti szüredéket az I lOQ. lap 10/a sZerint vizsgálunk. ~A.. változás 
megengedett mé1 téke grammonként 100 y Cl 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Idegen.fémek 10,0 ml d) szerinti szüredéket (~ 0,5 g készítmény) az I 104. lap 4. 
szerint vizsgálunk .. Az enyhén kiizzított maradék legfeUebb a készítn1ény 0,5 %-a 
lehet. 

j) Ecetsavban oldhatatlan 1naradék 1 g készítményt 50 1~11-es Erlenn1eye1-lo1nbikban 
10 ml R-ecetsavban, szükség esetén enyhe melcgítésSel oldunk s a továbbiakban 
az I l 03. lap 1) szerint vizsgálunk. A mosófolyadék 2 tf R-ecetsav és 2· tf' víz 
forró elegye A 105°-·on állandó súlyig ~zárított maradék legfeljebb a készítmény 
1 ~;~-a lehet. 

k) Izzítási ve5ztes~g 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g ólomoxidot kis porcelán
tégelyben az I 104. lap 4) szcrínt .5 percig enyhe vörösizzáson hevítünk . .:\súly
veszteség legfeljebb a készítmény 2 %)-a lehet. 

1) Tartabni meghatározás (ólom) O, 1 mg pontossággal mért kb. 0, 11 g készítményt 
a «Plun1bum carbonicum hydroxydatun1» cikkely m) pontja szerint vizsg·álunk 
1 ml 0,1 n sósav 11,16 mg (lg ,04768) PbO-t vagy pedig 
1 ml 0,005 m komplexon-dih-oldat 1,036 mg (lg ,01538) Pbct illetőleg 

1,116 mg (lg 04768) PbO-t jelez. 

T~jékoztató gyorsvizsgáiat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítn1én\- nem 
lehet érdes tapintású„ 1 g készítmén.y 6 ml R-ecctsavban melegítéskor Pezsgés 
nélkül, csaknem maradék nélkül és színtelenül oldódjék 

Eltartás.. Jólzáró üyegdugós üvegben tar~juk 
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Ólomoxiddal kfs;:ül az «Emplastrunz diachylan» és a «Plumbum aceticum basicum 
solutum». 

Afá.snév. l<Lithargyrumi) Ólomglét 

279. 
+ Procainum hydrochloricum 

( P=aín.. hydrochl.) 
Sósavas prókain 

Sós a vas 4-amino benzoesav-({J-dietilamino-et~ )-észter 
Prokainiumklorid 

-r 

ÓH,cH,~[C,H,I, o-

NH2 

C13H 200 2N 2 .HCl ms = 272,77 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por. Szagtalai; Íze kesernyés; 
a nyelvet múlékon'yan érzésteleníti. Legalább 99 % sosavas prokaint 
(C13H 20Ü 2N 2 HCl) tartalmaz. 

Oldékon)'.sdg. 1 sr víz, 7 sr R-szesz, 450 sr kloroform oldja .. Éterben gyakor
latilag oldhatatlan 

Ki!mlzatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldap (1 + 19) gyengén 
savan}Ú„ 

Olvadáspont .. 154°-157°. 

Azonossági vizsgálat 

a) Primer amin 0,01 g készítményt 1 ml R-sósavban oldunk és az oldathoz 2-3 
csepp frissen készült 1 %-os nátriumnitrit-oldatot cseppentünk. Az oldat 2 ml 
R-nátronlúgban oldott 0,01 g ,B-naftollal elegyítve vörösre színeződik Savanyj
táskor az oldatból vörös csapadék válik ki„ 

b) Prokain-bázis 0,10 g készítményt 1 ml vízben oldunk Az 5 csepp R-nátronlúggal 
meglúgosított oldat megzavarosodik, rövid ,idő mulva olajszerű cseppecskék 
válnak ki belőle, melyek hűtésre- az edény falát belül üvegbottal dörzsölgetve -
fehér kristályokká alakulnak. A csapadékos folyadékot 5 ml R-petioléterre! 
kirázzuk és az elkülönített éteres réteget vízmentes nátriµmszulfáttal fedett 
kis vattapamaton szűrjük, majd enyhe melegítéssel bepárologtatjuk. A kénsav 
felett kiszárított kristályos maradék olvadáspon~ja 57°-60°. 

e) Sósavas prokain„ 0,05 g készítmény 2 ml vízzel készült és 1 csepp R-sósavval meg
savanyított oldatából néhány csepp 0, 1 n jód-oldattól barna csapadék válik -ki. 

d) 0,05 g készítmény 5 ml vízzel készült oldatából 1-2 csepp R-Mayer-oldattól 
fehér csapadék válik le (különbség a norkaintól). 
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e) 0,1 g készítmény 5 ml vízzel készült oldatát 5 csepp R-kénsavval és 0,1 ml 0,1 n 
káliumpermanganát-oldattal elegyítjük„ A rózsaszínű oldat csakhamar citrom
sárga lesz (különbség a kokaintól) 

f) Klorid„ 0,01 g kéSzítmény 3 ml vízzel kés;zült oldatát 2-..-3 csepp R-salétromsavval 
és 4-5 csepp R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük„ Fehér csapadék keletkezik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

g) Oldhatatlan és szfnezó anyagok. 1 g készítmény 50 ml frissen kifürralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán ·és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk a h), i) és j) alatti vizsgálatokhoz. 

h) SaVasság, A g) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 7'7. lap 12) szerint meghatá
rozva pH= 4, 7-nél nem lehet kisebb 

i) li/ehézfémek (ólom, vas, cink stb.)„ 10 ml g) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
- mértékoldat nélkül ·- vizsgálunk„ A reakcióelegy ilem változhat. 

j) Szulfát. 10 ml g) szerinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint - szulfat-rnértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. .A reakcióelegy nem változhat. 

k) Idegen .szerve.s anJiagok„ Tön1ény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g készítményt 
5 ml tömény R-ké~savban oldunk. Az oldat nem lehet erősebb színű, rrúnt a 
Z 1 színmérték-oldat 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Izzítási maradék ö,l mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított rn_aradék legfeljebb 0,1 % lehet 

m) Tartalmi meghatározás (5ósav) .. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,3 g _készítményt 
10 ml semleges R-szeszben oldunk Az oldatot·~ 5 ml R-kloroformmal elegyítve 
- 4-5 csepp 1-.fenolftalein-oldatot használvajelzőül, O, 1 n nátronlúggal titráljuk 
1 ml 0,1 n nátronlüg 27,28 mg (lg ,43580) sósavas prokaint (C,,H 200 2N 2.HC1) 
jelez„ 

n) 'Tartalmi meghatározás (prokain-bázis) 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,03 g készít
ményt 2 ml vízben oldunk és az oldatot az I 123„ lap 17/a-a) szerint vizs
gáljuk 
1 ml 0,02 n kénsav 5,455 mg (lg ,73682) sósavas prokaint (C13H 200 2N 2.HC1) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen. 

Megjeg)•zés.. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít-· 
ményt használhatunk 

Eltartá5. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk. 

Sósavas prokaint tartalmaz az «lnjectzo procazni !1;.)'drochlorzcz 2°0 et 4 ~10 », az 
«lnjer,tio procaini hydrochlorici 2'}~ et 4~~ cum adrenalino 0,005o/0 » és az «lnJectio 
ar.senicalis 1 ~{, cum procai.no hydrolhlorico» 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal (bomlás, csapadék) jóddal, 
ezüst- és higanysókkal (csapadék). 

Másnév~ «Cocainum novum hydrochloricum» (Ph. Hg„ I\f„), «Novo.cainum1> 
(Sz VIIL) .. 
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Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja per 08 

f 
0,2 g i. ven. 

Legna~obP napi adagja per os l 0,6 g 
I ven. 

Szokásqs egyszeri adagja _per os ! 0. 1 g 
i. ven, 

Szokásos napi adagja per os l 0,3 g r. ven. 

A sósavas prokainnak legnagyobb egyszeri adag;a 0,25 ~ 0,50%-os oldatban 
adrerlalznnal eg;1iitt, lzelj.i érzé.>telenítésre alkalmazva 3 ,g. 

0 

280. 

+ Progesteronum 
( Progesteron.) 

Progeszteron 
/',, 

4-Pregnén-dion-.( 3,20) 

CH3 
20 

----·-~-CH3 
0 

ms = 314,45 

Sertések és egyéb emlősök corpu; luteum-ából vagy ovaríum-ából izolált, vagy 
sztigmaszterinből, pregnándiolból vagy koleszterinből előállított készít1nény .. 

Színtelen kristályok, vagy feh~r, kristályos por. Din1orf.. Szagtalan; levegőn 
nem változik. - Hatásértéke milligrammonként 1 nemzetközi cgvség (NE). 

Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan .. R-szeszb~n, acet~nban, éter
ben, klorofo1mban, benzolban bőségesen, pettoléterben - n1érsékelten, zsíros 
olajokban kis mértékben oldódik. 

Olvadá1pont a módosulat: 12 7°'---131°. 

Specifikus 
oldatban). 

Sjmifikus 

{J módosulat: 121°--123°. 
forgatókéjmség -~ l 06°-tól + 196'-ig, (1 %-os abszolut alkoholos 

extinkáó. 515~5+5 abszolut alkoholban 241 mµ hullámhosszon .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Progeszteron. 0,04 g készítmén;:t 9 ml 0,07 g sósavas hidroxilammóniumkloridot 
tartalmazó R-szeszben és 6 csepp jégecetben oldunk„ Az elegyet visszafolyó
hűtővel ellátott 100 ml-es Kjeldahl-lombikban 2 órán át forraljuk, majd kis 

456 

csészében 0,5 ml„re bepárologtatjuk. Az 1--2 ml vízzel hígított oldatbólJemezes 
kristál}·okban progeszteron-dioxim válik ki, melyet 2 cin átmérőjű papiros
szűrőn vízzel kloridmentesre m<;>sunk és hígított szeszből átkristályosítva 100°-on 
szárítunk A kristályok olvadáspontja 236°-~240°. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan é.s színező ar>,yagok. 0,01 g készítmény 1 ml R-szeszben maradék nélkül, 
tis~tán és színtelenül oldódjék. 

e) Idegi~ szerve.s anyagok„ 0,05 g készítn1ény előzetesen tömény kénsav--val kiöblített 
kémlőcsőben 1 ml tömény R-kénsavbari színtelenül oldóqjék. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Szárítási veszteség 0, 1 mg pontossággal n1ért kb 0,20 g készít1nényt az I 104„ lap 3) 
sze1int kénsav felett állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeUebb 0,5 %1 

lehet. 
e) Izzítási 1naradék O,I mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104„ lap 4) 

szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 ';-~ lehet. 
f) Hatásértékvizsgálat„ .A. készítmény hatásértékét az I 234. lap 3) szerint biológiai 

eljárással határozzuk meg és annak 1 milligrammjára vonatkoztatott nemzetközi 
egységekben (NE) fejezzük ki. · 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A n1akroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadáspon~ja azonos 
legyen. 

lvfegjegyz:.és. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 

Eltartás, .Jólzáró üvc:gdugós üv~'gben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk. 

Progeszteront tartabnaz az c(lnjtctio j1rogesteroni)) . 
. Másnév .. «Akrolutin" (V N ), «Glanducorpirn> ( VN . .) 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja mtisc 0,02 g 
Legnagyobb napi adagja 1. musc 0,02 g 
Szokáso; egy.szeri adagia musc. 0,005--0,01 g 
Szokásos napi adagja i musc 0,005-0,01 g 
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281. 

Pyridoxinum hydrochloricum 
( Pyiidox .. hydiochlor.) 

Sósavas piridoxin B,-vitamin 

Piridoxiniurnklorid 

ms = 205,64 

Fehér, kristályos por. Sz'lgtalan Íze kissé sós .. Fény hatására elváltozik. 
6,6-6,9 % N-t tartalmaz. 

Oldékonyság .. 5 sr vízben, 80 sr R-szeszben oldódik 
Kemhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) savanyú .. 
Olvadáspont .. 204°-210°. 

Azonossági vizsgálat 

a) Piridoxin .. 0,01 g készítményt 2 ml R-nátronlúgban oldunk A folyadékot 0,1 g 
szulfanilamid, 1 n1l R-sósav és n·ehány csepp frissen készült 1 %-os nátrium
nitrit-oldat elegyéhez őn~jük, Az oldat sárgásbarnára színeződik, 

b) Klorid. 0,01 g készítményt 1 ml R-salétromsav és 4 ml víz elegyében oldunk 
Néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattól fehér csapadék válik le. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színez/) a17:.vagok„ 0,.5 g készítmény 10 ml fi:issen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. · 
Ezt az oldatot használjuk ad}, e) ésf) alatti vizsgálatokhoz. 

d) Savasság. 1 ml e) szerinti oldat és 9 ml víz elegye 3 csepp I-timolkék-oldattól 
sárgára színezőcljék 

e) Nehézjemek (ólom, vas, cink stb.). 4 ml e) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
- mértékoldat nélkül - vízsgá!unk. A reakcióelegy nem változhat 

f) Ammónia. 4 ml e) sZerinti oldatot 2 ml R-nátronlúggal vízfürdőn 1 percig mele
gítünk. .Ammónia szag ne legyen érezhető. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Szárítá5i ve.szte5ég O, 1 ;mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104. lap 3) 
szerint vákuumban kénsav felett, állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség leg
följebb 0,5 % lehet.. 

h) Izzítási maradék .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az I 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet.. 

i) 'Tartalmi meghatározás (nitrogén). O,I mg pontossággal mért kb. 0,04 g készítményt 
az I 118 lap 14/a szerint·- a ro.ncsolásnál visszafolyó-hűtőt alkalmazva ·
vizsgálunk 
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1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t, illetőleg 4,113 mg (lg ,61414) 
sósavas piridoxin! (C8H110 3N HC!) jelez .. 

j) T'artalmi meghatározás (sósav)„ O,l mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt, 
néhány csepp !-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal tit-
rálunk , · 
1 ml 0,1 n nátronlúg 20,56 mg (lg ,31311) sósavas piridoxint (C8H110 3N HC!) 
jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonos olvadáspontú és makroszkóp~~an megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok) és f) (ammónia) szerint vizsgáljuk. 

Megjegyzés.. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható.. 

Eltaitás. Fénytől védve, jólzáró, üvegdugós üvegben tartjuk 
Sósavas piridoxint tartalmaz az «lnjeitio pyridoxini hydrochlorui 2,5%» és a «Tab

letta pyridoxini h)'drochlorici g 0,02„ 

Adagolás .. Szokásos egyszeri adagja per os 0,02-0,04 g 

i. musc„ J 
i„ ven ... · 
s. cut 

0,05 g 

Szokásos napi adagja 

282. 

per os 
i. musc 
1„ ven. 
s. cut. 

+ Pyrogallolum 
( Pyrogallol.) 
Pirogallol 

1,2,3-Trioxibenzol 

O
OH DH 

OH 

0,06-0,12 g 

} 0,10 g 

ms = 126,11 

Színtelen, gyengén sárgás, vagy szürkés színű, ;üszerű kristályok, ille~őleg 
fehér, vagy csaknem fehér, csillogó kristályos por .. Ovatos hevítéskor szublrmáL 
Csaknem szagtalan .. lze kesernyés. 

Oldékony.ság. 1,7 sr víz, 1 SI R-szesz, 1, 1 SI éter, 450 SI kloroform oldja 
Kemlzatás. Frissen kiforralt és lehíítött vízzel készült oldata ( 1 + 19) savanyú .. 
Olvadáspont .. 130°-134°. 
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Azonos~ági vi.zs.gálat 

a) Pirogallol. 0,02 g R-vas(II)szulfátot 1 nil \'Ízben oldunk és az oldatot 0,05 g piro
gallolnak 1 ml vízzel készült oldatához elegyítjük .. Az elegy csakhamár kékes
ibolya-színű lesz. 

b) 0,05 g készítmen)·t 2 ml vízben oldunk s az oldathoz 2 ml R-ná~ronlúgot elegyí
tünk .. Az oldat barna színe rázogatáskor erősödik. 

e) 0,05-g készítményt 2 ml vízben olc;lunk s az oldathoz néhány csepp R-ezüstnitrát
oldatot eleg)Ítünk. Szürkés csapadék (fem:.czüst) \;álik le; a kémlőcső falán 
esetleg ezüsttükö1 képződik 

Minőségi kvalitatíV vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színe:::.ó anJ1agok 2 g készítmény 40 ml fi:issen kifürralt és lehűtött vízben 
maradék nélkűl és tisztán oldódjék, ~.\z oldat színe nem lehet erősebb, mint a..._ 
B 6 színmé1ték-Oldat.. Ezt az oldatot használjuk az e), h) és i) alatti vizsgála
tokhoz. 

e) SaLJasság Ad) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatározva 
pH = 3, 7-4,3 legyen. 

f) Galu'izsav„ 0,.5 g készítmény 1 ml R-éterben tisztán oldódjék 
g) .J\rehizféJnek (ólo1n, vas:. cink stb.) 0,2 g készítményt az I 102. lap a) szerint clron

csolunk. A törnén-y kénsavas maradékot óvatosan 2 ml vízzel hígítjuk, 20 %-os 
nátronlüggal semlegesítjük s a továbbiakban az I 96. lap 2/a sze1int - inérték
oldat nélkül ·- \ izsgáUuk ... A reakcióelegy nem változhat. 

h) Szulfát . .10 ml d) szerinti oldatot az· I 99. lap 9/a szerint vizsgálunk .. A változás 
megengedett rnéitéke grammonként 100 y so.t 

i) J(lorid„ 5 ml d) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk .. .\.változás 
megengedett mértéke g1am~onként 100 ·y Cl. 

Minőségi kVantitativ vizsgálat 

j) Jz.?:Ílási nlaradék„ 0,1 mg pontossá.ggai mért kb. 0,5 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint clhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék JegfeUebb 0,1 ~-~ lehet„ 

Tájékoztató gyorsvizsgáfa.t 

.A_z azonosllak talált és inakroszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos olvadás
pontú készítmény vízben (! + 19) maiadék nélkül és tisztán oldódjék. 0,5 g 
pirogallol l ml R-éterben tisztán oldódjék 

Eltartái. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk. 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, oxidáló szerekkel, nehéz fém
sókkal 

J,fásnél'. <c .. A.cidu1n pyrogallicu1n)) 
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283. 

"' Resorcinum 
(Re.sor cin.) 
RezorCin 

1,3-Dioxibenzol 

DH 

ÓH 
ms = 110, 11 

Színtelen, esetleg gyengén vör.ösessárga színű kristályok, vagy kristályos por. 
Szaga nincs. Íze édeskés, majd karcos. I„evegő és fény hatására megpirosodik. 
Legalább 99 % rezorcint (C6H 60 2 ) tartalmaz, 

OldékonJ1ság„ 1 sr víz, .1 sr R-szesz, 1 SI éter, 200 sr kloroform, 1 sI gli_:erin, 
kb. 2 5 sr zsíros olaj oldja, 

Kémhatds .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) savanyú 
Olvadáspont. 109°--113° 

Azonossági vizsgálat 

a) Rezoiún. 0,05 g készítmény 2 ml vízzel készült oldata 4-5 csepp R-vas(III)klorid
oldattól kékesibolya-színű lesz„ Az oldat szíúe pár csepp R-ammónia-oldattól 
barnássárgára változik .. · . 

b) 0,05 g készítményt 1 ml R-nátronlúgban oldunk és az oldathoz 1 csepp R-kloro
formot cseppentünk„ Az összerázott és enyhén melegített oldat megvörösödik„ 
Az oldat R-ecetsavval átsavanyítva sárga lesz . 

e) 0,01 g készítményt 2 ml vízben oldun.k és az oldatot 2 ml R-brómos vízzel össze
iázzuk. Sárgás-fehér csapadék válik ki,, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) 2 g készítmény 40 ml fi:issen kiforralt és lehűtött vízben maradék nélkül, tisztán 
oldódjék„ Az oldat színe nem lehet erősebb, mint a P 3 színmérték-oldat.. Ezt 
az oldatot használjuk az e), g), h), i) ésj) alatti vizsgálatokhoz. · 

e) Savanág„ Ad) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77 lap 12) szerint m~ghatá
rozva pH = 3, 7-4,3 legyen 

f) Jl/ehézfémek (ólom, va5, cink stb,). 0,2 g készítményt az I 102 lap a) szerint elron
csolunk„ 
A tömény kénsavas maradékot óvatosan 2 ml vízzel hígítjuk, ·20 %-os· nátron-· 
lúggal semlegesítjük s a továbbiakban az I 96., lap 2/a szerint - mértékoldat 
nélkül ·- vizSgálju~„ A reakcióelegy nem változhat. 

g) Szuifdt. IQ ml d) szerinti oldatot az I 99., lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y 80 4 . 

h) Klorid.. 5 ml d) szerinti oldatot az I 100., lap iO/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y Cl 
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i) Fenol. 5 ml d) szerinti oldat melegítve nem lehet fenol-szagú,, 
j) Pirokatechin, .5 ml d) szerinti oldat .5 csepp R-ólomacetát oldattól 2 percen belül 

nem változhat, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Szárítási veszteség., 0,1 mg pontossággal mért kb., 0,2 g készítményt az I 104,, lap 
3) szerint tömény kénsav fülött állandó súlyig szárítunl{„ A súlyveszteség leg
feljebb 1 % lehet, 

1) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb,, 0,5 g készítményt az I 104. lap 4, 
szerint_ elhamvasztunk. AZ enyhén kiizzított marad6k legfeljebb 0, 1 % lehet. 

m) 'Tartalmi meghatározás. 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,2 g készítményt mérő
lombikban vízzel 100 ml-re oldunk Az oldat }0,00 ml-es részletét az I 13L lap 
19) szerint, 20,00 ml 0, 1 nkáliumbromát-oldatot használva, vizsgáljuk. A brómozási 
idő l perc. 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 1,835 mg (lg ,26367) rezorcint (C6H 60 2) jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt 
azonos olvadáspontú legyen, Vízben ( 1 + 19) maradék nélkül 
tisztán oldódjék 

készítmény 
és kristály-

Megjeg)'zé« Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható, 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk 

Rezorcint tartalmae: a «Solu,tio futhsini cum resorcino», a «Solutio ophthalmica 
re5orcini» és a «Suppo5itorium haemOrrhoidale». 

Inkompatibilis lúgokkal, oxidálószerekkel, vas-sókkal, 

Adagolás. Legnagyobb egyszei:i adagja 0,5 g 
Legnagyobb napi adagja 3 g 

Szokásos egyszeri adagja 0,2-0,5 g 
Szokásos napi adagja 0,6-1,5 g 

A rezor cin és az acetanilid vagy azofen, fenol, kán1for, mentol, uretán stb„ 
keveréke elfolyósodik 
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284. 

Riboflavinum 
( Ribojlav.) 

Riboflavin B2-vitamin 
6, 7-Dimetil-9-( l '-D-ribitil)-izoalloxazin 

CH2 CHOH CHOH CHOH CH20H 
1 

~3cl(y~~"r~"ro 
H3C~N~c""'-c/NH 

11 

0 
ms = 376,36 

Narancssárga, kristályos por, Csaknem szagtalan, Íze gyengén keserű,, 
Fény hatására elváltozik Legalább 97,4% Iiboflavint (C11H 200 6N 4) tar
tal1naz. 

Oldékonjsáa, 8000 sr vízben oldódik, R„szesz alig oldja,, Éterben, kloroform
ban acetor:'ban benzinben és zsíros olajokban gyakorlatilag oldhatatlan, 
Híg' nátriumklo;id-oldatban, 10 %-os kar bamid-olclatban és alkálilúgokban 
oldódik 

Kemhatás, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( 1 + 49) 
sen1leges„ 

Olvadáspont,, 280°-290° (gyorsan melegítve!), 
Specifikus forgatóképesség, - 110°-tól --- 130°-ig,, 
A h) szerint, sötétben szárított készítmény O, 1 mg pontossággal mért, 

0,0500 g-os részletét mérőlombikban 10,00 ml 0, 1 n nátrbnlúgban oldjuk és 
az oldatot frissen kiforralt és lehűtött vízzel, 20 ml-re hígítjuk, Az oldatot az 
I 73, lap 8) szerint 200 mm-es csőben vizsgáljuk 

Azonossági vi.zsgálat 

a) Riboflavin„ Szemernyi (1 mg) készítmény 10 ml meleg vízben sárga színnel oldódik. 
Az oldat zöldesen fluoreszkál,. A fíuoreszkálást néhány csepp R-sósav, vagy 
néhány csepp R-náh onlú'g kioltja 

b) 0,01 g készítmény 2 ml tömény R-kénsavban meggyvörös színnel oldódik, 
e) Szemernyi ( 1 mg) készítményt l ml O, 1 n ezüstnitrát-oldatban oldunk, Az oldat 

néhány percen belül narancsszínű lesz, néhány óra rnulva pedig cseresznye
piros csapadék válik ki belőle, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Savanág„ 0,6 g porrádörzsölt készítményt 30 ml fiissen kifOrralt és lehűtött vízzel 
1 percig rázogatunk, majd a keveréket papirosszűrőn megszű:r:jük, 
Ezt a szüredéket használjuk az e) és .f) alatti vizsgálatokhoz is. 10 ml szüredék 
5 csepp I-brórntimolkék-o1dattól halvány zöldesre színezőcljék. E szín 0,0.5 ml 
0,01 n nátronlúgtól zöldre változzék, 
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e) Szulfát. 5 ml dj szerinti szü1edéket az I 99. lap 9/a szerint -- s7.iulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nen1 változhat 

í) Klorid„ 10 ml d) sze1inti szüredéket az I 100. lap 10/a szerint-klorid-1nérték
oldat nélkül - vizsgálunk . . A. reakcióelegy nem változhat. 

g) I,umiflavin. 5 mg készítmén)'t 10 ml kloroformmal, 5 percig rázogatunk A megszűrt 
folyadék nem lehet erősebb színű, mint a Z 1 színmérték-oJdat 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Száiftá5i res.<,teség 0,1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt az I 104 lap 
3) szerint tömény kénsav felett vákuumban állandó súlyig szárítunk. A súly"' 
veszteség Iegfeljebb 1,5 % lehet. 

i) Jzzítá5i 1naradék 0,1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt az I 104 lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maratlék legfeljebb 0,2 % léhet 

j) Tartalmi meghatározás (nitrogén). 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt 
mérőlombikban 0,1 n nátronlúggal 20 ml-re oldunk _i\.z oldat 1,00 ml-es rész
letét az I 118.: lap 14/a szerint vizs"gáljuk. A roncsolásnál visszafOlyó-hűtőt hasz-
nálunk · 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t, illetőleg 1,882 mg (lg ,27457) 

riboflavint (C1.,H200 6N 4 ) jelez. 
Megjegyzés. A tartalmi meghatározást fluorometriásan is elvégezhe~jük 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és megfelelő olvadáspontú készítményt a g) (lumi-
flavin; szerint vizsgáljuk ., 

M~gj~g}'dl. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít-
mény használható„ 
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Eltartó.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 
Riboflavint tartalmaz az «Injatio rib'!flavini 0,5%» .. 
Inkompatibilú lúgos kémhatású anyagokkal, nehéz fémsókkal. 
Má5név„ <cLactofl~vinum>). 

Adagolá1. Szokásos egyszeri adagja per os 

Szokásos napi adagja 
1 musc 
per os 
i.. musc 

0,003-0,01 g 

0,009-0,03 g 

, 

285. 
Rubrum Congo 

(Ruhr.. Co.ngo) 
Kongóvörös 

Dinátrium-[ difenil-4,4 '-bisz( -2-azo-l-amino-naftalin-4-szulfonát )] 

N 
11 
N 

N 
11 
N 

C32H 22N,O,S2Na2 ms = 696,67 

Sötétvörös vagy vörösbarna por. 'Szagtalan.. Vízben sötétvörös színnel 
oldódik 

OldékonJság. 25 sr víz oldja .. Fonó vízben bőségesen, szeszben kis mérték
ben oldódik. 

Kemhatá1.. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 99) semleges 
vagy gyengén lúgos .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk, majd az oldatot 1 ml R·sÓsavval ele
gyítjük. A vörössizínű oldatból kékszínű csapadék válik ki, 

b) 0,01 g készítményt 10 ml vízben oldunk. A vörös1zínű oldat kevés brómos víztől 
megsárgul. 

e) 0,2 g készítményt 10 ml vízben oldunk. Az oldatot 3 ml R-nátronlúggal elegyítjük, 
10 percig enyhén forraljuk, majd R-sósavval megsavanyítjuk„ Kéndioxid-szag 
érezhető 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan anyagok. 0,10 g készítmény 10 ml frissen kifonalt és lehűtött vízben 
maradék nélkül oldódjék 

e) Idegen színező anyag. A készítményből hígított szesszel olyan oldatot készítünk, 
hogy annak 500, illetőleg 530 mµ hullámhosszakon mért extinkciói é = 0,3-0,7 
közé essenek„ A két extinkcióérték viszonya: 'f.500/f.530 = 1,19 és 1,21 között 
legyen .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Szárítá<i veizte1ég. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I 104. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 3 % lehet, 

g) Jzzítá5i maradék„ Az .f) szerint szárított készítmélly 0, 1 mg pontossággal mért 
kb„· 0,5 g-os részletét porcelántégelyben az I 104,. lap 4) szerint óvatosan el-
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hamvasztjuk. Kihűlés után a maradékra 2 ml tömény R-kénsavat öntünk A kén
savat !efüstöljük, majd a maradékot addig izzí\juk, míg megfeliéredett. A 
kihűlt maradékot 1-2 csepp tömény R-kénsavval lecseppentve ismét kiizzít
juk. Az állandó súlyig izzított maradék az előzetesen kiszárított. anyag 
súlyának 20-24 %-a legyen„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkópos<:>n megfelelőnek ítélt és a) szerint azonosított készítményt 
a d) (oldhatatlan anyagok) szerint vizsgáljuk.. 

Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény hasz-· 
nálható. 

Eltartá.s. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk.. 

HO 

1 
# 
OH 

286. 
Rutinum 

(Rutin.) 
Rutin 

-~OH 
o......._ 

ll \"--"j e c/"'o 

DH 

" 'C~ ~H3 0 
HCOH 1 HC 

HocH o Hc;i 
HCOH 1 HOCH 0 
HC~ HOC~ 

1 1 

H2C-0-.-C 
A 

C 27H 300 16,3H 20 ms = 664,56 

A hajdina -- Fagopyrum esculentum Moench - Polygonaceae-és más növények-
ből izolált flavonol-glukozida.. · 

Sárga, kristályos por. Szagtalan .. Fény hatására elváltozik.. Az előzetesen 
110°-on kiszárított készítmény legalább 95,0 % rutint (C 27H 30Ü 16), illetőleg 
47,0-52,0% összes quercetint (C15H 100 7) tartalmaz.. Szabad quercetin 
tartalma legfeljebb 5 % 

Oldékonyság Hideg vízben alig, forró R-szeszben, i:;ietilalkoholban könni;e.n 
oldódik„ :Éterben, klornformban, benzolban gyakorlatilag oldhatatlan .. Alkah
lúgok oldják 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 99) 
semleges„ 
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Olvadáspont .. 185°-192° között plasztikus anyaggá lágyul. 
Specifikus extinkei6. 380 (abszolut alkoholos oldatban 257,7 mµ hullám) 

hosszon) és 
• 319 (ugyanilyen oldatban 362,7 mµ hullámhosszon). 

Azonossági vizsgálat 

a) Rutin .. 0,01 g készítmény 1 ml R-nátrnnlúgban é!énksá1ga színnel oldódik Az 
oldat levegőn megbarnul. 

b) 0,01 g készítményt 5 ml R-szeszben oldunk. Az oldat ml R-vas(III)klorid-
oldattól megzöldül. 

e) 0,02 g készítményt 5 ml R,szeszben oldunk Az oldatot 1 ml legtöményebb R
sósavval elegyítjük és kis darab magnéziumot dobunk bele. Néhány perc mulva 
az oldat megpirosodik. 

d) A g) szerinti vizsgá~atban izolált és R-szeszbőI átkristályosított quercetin olva~ás
pontja 313°-314. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárítási veszte<4g .. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,20 g készítményt az I. 104. lap 3) 
szerint 110°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség .5,5-8,5 % lehet. 

!) Izzítási maradék. O,l mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az L 104 .. lap 4) 
szerint elhamvasztunk,. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet

g) Tartalmi meghatározá5. 
Kémszerek„ 

I Fehling-(I)-oldat. cg pontossággal mért 40,00 g R-réz(II)szulfátot mé1&-
lombikban 1 OOO ml-re oldunk · 

II. Fehling-(II}-oldat. O, 1 g pontossággal mért 200,0 g R-káliumnátriumta1-
tarátot és 1.50,0 g nátriumhidroxidot mérőlombikban 1 OOO ml-re oldunk„ 

III. Vas(JII)1zulfát-oldat .. cg pontossággal mért 50,00 g vas(III)szulfátot 
[Fe2(S04) 3] ,és 200,0 ml tömény R-kénsavat mérőlombikban 1000 ml-re 
oldunk 

IV„ 0,1 n káliumpermanganát-oldat 
V,. 1 ';10 -0.s .sásav 

a) Az Ö.5.5Ze5 quercetin meghatározá5a. Kb 0,.5 g készítményt vákuum-szárítókészülékben 
0,.5 to1r nyomáson 125°-130°-on 3 ó1án át szárítunk, majd súlyát O,l mg pontos
sággal megállapítjuk„ A kiszárított és lemért készítményre 200 ml-es főzőiombik
ban 100 ml 1 %-os sósavat öntünk. A keveréket, visszafolyó-hűtőt alkalmazva, 
1 óráig fűrraljuk, majd másnapig állni hagyjuk. A kiválott quercetint előzetesen 
125°-on kiszárított és O,l mg pontossággal mért üvegszű1őre gyüjtjük, 5-ször 
1-1 ml hideg vízzel mossuk, majd 125°-on 3 óráig szá1ítjuk és kihűlés után 
mérjük„ A mosóvízzel egyesített szüredéket a (3) alatti vizsgálathoz használjuk. 
A megszárított quercetint használjuk a d) szerinti vizsgálathoz„ 
A készítmény összes quercetin-tartalmát a vízmentes készítményre vonatkoz
tatott %-ban (Q) adjuk meg 

{J) A rutin meghatározása (cukortartalom alapján)„ Az a) szerinti szüredéket mérő-· 
lombikban vízzel 200 ml-re hígítjuk. Az oldat 20,00 ml-es részletét 250 ml-es 
Erlenmeyer-lombikban 20,00 ml Fehling-I· és 20,00 ml Fehling-II-oldat
tal elegyítjük. A lombikot olyan azbesztlapra állítjuk, melynek közepén 6 có
átmérőjű kerek- kivágás van„ A lombik nyakába üvegtölcsért helyezve a reakcim 
elegyet felforraljuk. A lángot úgy szabályozzuk, hogy a forrás pontosan 3 perc 
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ahol 

mulva kezdődjék A reakcióleegyet ezután még pontosan 3 pe1cig kis lánggal 
tovább fon aljuk. A lombikot lehülésig ferdén állványba fogjuk, majd a folyadék 
tisztáját a leülepedett réz(I)oxidról leöntve, alkalmas azbeszt-· vagy üvegszÍírőn 
szűrjük. A lombikban maradt csapadékot 3-ízben 5-5 ml vízzel•dekantálással 
mossuk és a mosóvizet is szűrjük„ A szüredéket és mosóvizet elöntjük. A szűrőn 
összegyűlt réz(I)oxidot a szűrőről két részletben 20 ml vas(III)szulfát-oldattal 
lassú szívatással leoldjuk, majd a szűrőt kevés vízzel mossuk„ A szűrőn lévő 
réz(I)oxidnak már a vas(III)szulfát-oldat első részletében teljesen fel kell ol-· 
dódnia, A vas(III)szulfátos szüredéket és a mosóvizet az Erlenmeyer-lombikban 
maradt réz(I)oxidból álló csapadékra öntjük és azt a folyadékban feloldjuk 
Az oldatot O, 1 n káliumpermanganáto··1dattal halvány rózsaszínig titráljuk„ 
Párhuzamosan azonos módon 20 ml vas(III)szulfát-oldatot titrálunk és a. fogyott 
O, 1 n káliumpermanganát-oldat mennyiségét az előző titráláskor fogyott mérő
oldat mennyiségéből levonjuk. 
1 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldat 6,354 mg (lg ,80305) fém-rezet (Cu) jelez 
A talált réznek megfelelő és glukózban kifejezett cukortartalmat az alábbi táblá
zatból keressük ki: 

mg réz glukó7. 
11 

mg réz glukóz 

49,6 25 11 64,6 33 
51,.5 26 1 i 66,5 34 
53,4 27 

1 

68,3 35 
55,3 28 1 70' 1 36 " 
57 ,2 29 72,0 37 
.59, 1 30 73,8 38 
60,9 31 75, 7 39 
62,8 32 77 ,5 40 

A glukóznak megfelelő rutin-tartalmat a következő képlettel számfrjuk ki: 

R-[ G j% 
- 0,96 „ 0,564 m 0 

R = rutin-tartalom %-ban, 
G glukózban kifejezett cukormennyiség mg-ban 

O, 564 1 g rutinból a hidrolízis folytán keletkezett glukóz + rnmnóz 
mennyisége g-ban 

0,96 a glukóz-ramnóz-keverék redukáló képessége, ha a glukózé 1 
m = az a) szerinti vizsgálathoz lemért vízmentes készítmény sűlyának 

1/10-e mg-ban 
Úgy is eljárhatunk, hogy az a) szerinti és mérőlombikban 200 ml-re hígított 
szüredék 10,00 ml-es részletét az I 137. lap 23) szerint vizsgáljuk és a glukózban 
kifejezett cukormennyiséget a Scho01)-féle táblázatból (I 139 .. lap) keressük ki. 
A glukózban kif~jezett Cl,lkortartalom kétszereséből a rutin-tartalmat a fenti 
képlettel számítjuk ki. ~ 

'Y) Szabad quercetin. A készítmény szabad quercetin-tartalmát vízmentes készítményre 
vonatkoztatott %-ban (Q') az alábbi képlet szerint számítjuk ki: 

Q: = (Q-0,495 R) %, 
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ahol Q: = 
Q= 

0,495 
R= 

szabad quercetin··tartalom %-ban 
az összes quercetin-tartalom %-ban 
1 g rutin quercetin-tartalma g·-ban 
rutin-tartalom %-ban 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás
pontját ellenőtizzük. 

1•.fegj~gjzé<. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
.Márnév .. P-vitamin„ 

Adagolá5. Szokárn' egy<zeri adagja 

Szokárn< napi adagja 

287. 

per as 
L ven„ 
per as 
i, ven. 

Saccharimidum 

0,02-0,05 g 
0,04-0,08 g 
0,06-0,15 g 
0,04-0,08 g 

( Saccharímid.) 
Szacharimid 

o-Benzoesavszulfimidnátrium 

~--C=O 

1 
/NNa 

502 

ms = 241,21 

Színtelen, apró kristályok, vagy fohér kristályos por .. Szaga nincs, illetőleg 
alig érezhetően fűszeres szagú.. Még 0, 1 %0 -es vizes oldata is édes ízű. Száraz 
levegőn mállik„ 98--102 % szacharimidet (C,H40 3NSNa,2H20) tartalmaz. 

Oldékonyság. 1,5 sr víz, 20 sr R-szesz oldja .. Éterben, kloroformban gyakor-· 
latilag oldhatatlan.. · 

Ki!mhatá<„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges 
vagy gyengén savanyú.. 

Olvadá<pont .. 0,5 g készítményt 10 ml vízben oldunk és az oldatot 3 ml R
salétromsavval megsavanyítjuk.. A csapadékossá vált oldatot 1 percig erősen 
rázzuk, majd kis papirosszűrőn szűrjük. A szüredék térfogatát vízzel 20 ml-re 
kiegészítve, a k) es l) alatti vizsgálatokhoz használjuk. 

A szűrőre gyüjtött csapadékot hideg vízzel mossuk, majd 100°-on megszá-· 
rítjuk.. A 100°-on szárított kristályok olvadáspon\ja 226°-232°„ 
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Azonossági vizsgálat 

a) S;:,acharimid„ 0,01 g készítményt és 0,01 g rezorcint néhány csepp tömény R-kén·· 
savval óvatosán melegítünk, míg a sárgára vagy barnára színeződött elegy sötét-' 
zöld-színű lesz A kihült reakcióelegy 10 ml vízzel hígítva és 10 ml R-nátron
lúggal elegyítve intenzív zöld színben fluoreszkál (szulfofluoreszcein). 

b) 0, 1 g készítményt 5 ml ~-nátronlúgban oldunk és az oldatot vízfürdőn szárazra 
párologtatjuk„ A maradékot kis lángon óvatosan addig melegí~jük, míg ammónia 
szag már nem ér·ezhető, A kihűlt maradékot 10 ml forró vízben oldjuk és lakmusz
papiros szeletkét (3 X .5 mm) használva jelzőül, R-sósavval éppen semlegesít., 
jük„ A csapadékossá vált és kihűlt keveréket kis pajJirosszűrő_n megszűrjük. 
A szüredék 1·-2 csepp R-vas(III)klorid-oldattól sötét ibolyaszínű lesz (szalicil
sav). 

c) Jlátrium. 0,2 g készítményt kis porcelántégelyben óvatosan elhamvasztunk„ A ki-, 
hült szenes maradékot 1 csepp R-hidrogénperoxid-oldattal, majd pár csepp 
R-sósavval lecseppentjük. Az oldat 1 cseppje kiizzított platinadróton nem világító 
lángba tartVa, a "lángot tartósan élénksárgára festi. 

cl) Szulfonsav. A') szerinti maradékot 5 ml vízzel hígítjuk és a csapadékos folyadékot 
megnedvesített kis papirosszűrőn megszűrjük„ A szüredékből 1 ml R-bárium
klorid-oldattól fehér csapadék válik le. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é5 .5<,Íne;:,ő anyagok„ 2 g készítmény 40 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék.. Ezt az oldatot használjuk az f), g), j), m) és n) alatti 
vizsgálatokhoz„ 

f) Sava.n·ág, lúgosság„ .5 ml e) szerinti oldat 1 csepp I-metilvörös-oldattól $árgára 
színeződjék, de 0,05 ml O, 1 n sósavtól színét narancsvörösre változtassa. 

g) Nehézfémek (ólom, vas, dnk stb.) 10 ml e) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megerigedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, ilI: 
Fe vagy Zn. 

h) Ammónium„ 0,20 g porrádörzsölt készítn1ényt az I 99„ lap 7/b szerint vizsgálunk, 
azzal az eltéréssel, hogy R-nátronlúg helyett 0,2 g magnéziumoxidot és 2 ml 
vizet használunk„ A piros lakmuszpapiros nem kékülhet meg, 

i) K'arbonát. 0,2.5 g készítményt 2 ml vízben oldunk s az oldatot pár csepp R-sósavval 
mcgsavanyítjuk„ A reakcióelegy nem pezseghet. 

j) Szulfát. 10 ml e) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint savanyítás nélkül vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke grammonként 100 'Y S011,. " 

k) Klorid. Az olvadáspont meghatározásnál visszamaradt s,Züredék 5 ml-ét az I 100. 
lap 10/a szerint, külön savanyítás nélkül vizsgáljuk„ A változás megengedett 
mértéke grammonként 200 'Y Cl 

1) Cuko1. Az olvadáspont meghatározásnál visszamaradt szüredék 10 ml-ét 2 percen 
át forraljuk, majd 2 ml R·nátronlúggal és 3 ml R-Fehling-I+II-oldattal 
elegyítjük. A felforralt reakcióelegy nem változhat. 

m) «Para-5<,acharin»„ .5 ml e) szerinti oldathoz 0,.5 ml R-ecetsavat elegyítünk„ Az oldat 
2 ó.rán belül nem zavarosodhat meg és csapadék sem válhat ki belőle„ 

n) Szalicilsav, benzoe.sav„ 5 ml e) szerinti otdat 0,5 ml R-ecetsavval elegyítve 1 csepp 
R-vas(III)klorid-oldattól legfeljebb sárgásbarnása színeződhet, de nem lehet 
ibolyaszínű és sárgás csapadék sem válhat ki belőle„ 

o) Idegen .5.<;erve.s anyagok Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény 
R-kénsavban 0,2 g el porított készítményt oldunk. Az oldat színe nem lehet erő-· 
sebb, mint a Z 2 színmérték-oldat 

4i0 

• Minőségi kvantitatív vizsgálat 

p) Száritási ve.szte.ség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I 104. lap 
3) szerint 105°·-on áVandó súlyig szárítu~„ A szárítási veszteség 12,0-16,0 % 
lehet 

q) Tar.talmi meghatározá< (imid-nitrogén) 0, 1 mg-nyi pontossággal mért kb .. 0,25 g 
készítményt mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk„ Az oldat 2,00 ml-es rész ... 
letét az L 117 .. lapon (15 .. ábra) leírt készülék 100 ml-es lombikjában 8 ml vízzel 
és 1,0 ml tömény R-kénsavval elegyítjük.. A lombikba kevés dúrva horzsakőport 
szórunk s tartalmát visszafolyó-hűtő alkalmazása mellett 2 óráig <§lénken forraljuk„ 
A visszafolyó-hűtő eltávolítása után l;-'-2 cs_epp I-metilvörös-oldatot cseppentünk 
a lombikba, tartalmát 50 ml \1zzclfelhígítjuk és összeállítjuk a desztilláló készü
léket.. A továbbiakban az I 119. lap 14/b szerint folytatjuk a vizsgálatot. 
1 ml 0,02 n kénsav 0,4824 mg (lg ,68343) szacharimidet (C7H,03NSNa,2H20) 
jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A maktdszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a) szerint azonosítjuk 
és m) (para-szacharin) szerint vizsgáljuk. A készítmény 0, 1 '/oo·es oldata is 
édes legyen .. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk .. 
Szacharimiddel kész.i,il a «Baríum .su!furiwm conditum», a «Pulvis dentifiiciuf 

albuS» és a "Tabletta Iaccharimidi» .. 
Má5név„ Szacharinnátrium, (<Saccharinum solubile)), c(Crystallose)i„ 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

288. 

Saccharosmn 
(Sacchar.) 

0,02-0,05 g 
0,06-0,15 g 

Répacukor Cukor Szacharóz 

OH H 

H DH 
ms = 342,30 

Fehér, kristályos-törésíí darabo_k, vagy színtelen, apró kristályok, illetőleg 
fehér kristályos porc Szaga. nincs. Ize édes .. Hevítve megolvad, m~jd megbarnul 
és karamel-szagot áraszt. Erősebb hevítéskor elszenesedik és izzítva elég. 
Legalább 99,5 % cukrot (C12H 220 11) tartalmaz .. 
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Oldékon)'Ság. O, 5 SI hideg, 0,2 SI forró víz oldja„ 80 sr R-szesz-ben oldódik. 
Éterben és kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan„ 

Ki!mhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( l + 19) semleges„ 
Specifikm forgatóképe.ss~g .. + 65,76°-tól + 67,0°-ig.. · 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,5 g cukrot 1 ml vízben oldunk s az oldatot 1 ml 5 %-os kobaltnittát-oldattal 
elegyí~jük„ A rózsaszínű oldat 2 ml R-nátronlúgtól sötétibolya-színű 1eSz„ Ez 
a szín órák mulva is megmarad (különbség a glukóztól és a laktóztól) .. 

b) 0,05 g cukrot 1 ml vízben oldunk és 1 ml R-tömény kénsavat elegyítünk hozzá. 
A folyadék megbarnul, m~jd néhány perc mulva barnás-fekete lesz .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan h színező anyagok.. 5 g készítmény 50 ml kiforralt és lehűtött vízben 
tisztán és maradék nélkül oldódjék~ Az oldatot 6 cm átmérőjű papirosszűrőn 
szűrjük,. A szűrőn színes maradék nem maradhat (ultramarin)„ A szfuedék q 

színe nem lehet erősebb a Z 2 színfilérték-oldatnál. A szűrő és a szüredék szag~ 
talan legyen. 
A szüredéket frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re hígítjuk Ezt az oldatot 
használjuk a d), f), g}, h}, i}, k) és l} alatti vizsgálatokhoz. 

d) Lúgo11ág, savaHág„ 10 ml c) szerinti oldat 2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem 
színeződhet. 0,10 ml 0,01 n nátronlúgtól azonban pirosodjék meg„ 

e) Nehézfémek {ólom, vm, cink itb.).. 1 g cukrot az I 96„ lap 2/a szerint vizsgálunk.. 
A változás megengedett mértéke grammonként 10 'Y Pb, ill.. Fe vagy Zn. 

f) Kalcium .. 10 ml e) szerinti oldatot az I 98„ lap 5/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y Ca .. 

g) Bárium (itroncium)„ 10 ml c) szerinti oldat 5 csepp R-kénsavval elegyítve 5 percen 
belül nem változhat.. A cukor báriumot nem tartalmazhat, 

h) Szulfát .. 10 ml c) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a seerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y so„ 

i) Klorid .. 10 ml c) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 50 'Y Cl. 

j) K'eményítő, dextrin; 5Ó5Zerű szennyezés„ 2 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldat~· 
hoz 5 ml legtöményebb szeszt elegyítünk„ Az oldat egy órán belül nem változhat. 

k) Invert-cukor, szfílőcukor, tejcukor. 10 ml c) szerinti ;ldathoz 2 ml R-Fehling-(I + II) 
oldatot öntünk. A felforralt elegy 15 másodpercen belül nem változhat„ 

1) Dextrin, keményítő, redukáló anyagok .. 10 ml c) szerinti oldathoz és másik kémlőcsőben 
10 ml vízhez 1-1 csepp R-sósavat és 0,05-0,05 ml O,l njód-oldatot elegyítünk„ 
A két oldat színe között erősségben különbség nem lehet. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,2 g finoman elporított cukrot 
az I 104 .. lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség leg
feljebb 0,5 % lehet. 

n) Izzítáii maradék. O,I mg pontossággal mért kb .. 0,5 g cukrot az I 104., lap 4) szerint 
e!hamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet„ 

o) Tartalmi meghatározái .. mg pontossággal mért 4,00 g cukrot az I 137 .. l~p 23) szerint 
vizsgálunk„ Az eredm~nyt a hivatkozott f~jezet utasítása szerint számítjuk ki. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makÍoszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok) és j) (keményítő, dextrin stb..) szerint 
vizsgáljuk„ 

Eltartás .. Jólzáró edényben tartjuk. 
Inkompatibilis oxidáló szerekkel (esetleges robbanási veszély) savakkal (inver

tálódás) .. 
.Másnév„ «Saccharum» (Ph.Hg.IV), (Sz. VIIL), «Sucrosum». Nádcukor. 

289. 

+ Sruttoninum 
( Santonín.) 

Szantonin 
Szantoninsavlakton 

CH3 o-c=o 
j Hl \ 

O=C,........c~c/c'-..c("cH rn~ 
1 1 1 

Hc~,..........c........_.,.........cH2 CH 1 CH
2 CH3 

ms = 246,29 

Különböző Artemisia-fajok - Compositae - főleg az Artemisia cina Berg, ki 
nem nyílott virágfészkeiből előállított szantoninsavlakton„ 

Szintelen,_ csillogó kristály lemezkék, vagy fehér, csillogó kristályos por. 
Szagtalan„ Ize gyengén keserű„ Fény hatására megsárgul.. Legalább 99 % 
szantonint (Cr5H 180 3) tartalmaz. 

Oldékonyság .. 5000 sr vízben, 250 sr forró vízben, 40 sr R-szeszben, 270 sr 
éterben, 3 sr kloroformban, 250 sr zsíros olajban, 6500 sr petroléter ben oldódik. 
Alkálilúgok Róképzéssel oldják. · 

Kemhatás. FriRSen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0, ! + 20) 
semleges.. -

Olvadáipont .. 171°-175° .. 
Forgatóképesség .. - 6,90°-tól - 7, 10'„ig. 
0, 1 mg pontossággal mért, 0,4000 g szantonint mérőlombikban R-·szesszel 

20 ml-re oldunk és az oldatot 200 mm-es csőben vizsgá\juk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szantonin .. 0,01 g készítményt 1 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldattal 
fotrásig melegítünk„ Az oldat vörösesre színeződik, majd lassan elhalványodik 
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b) 1 ml tömény R-kénsav és 1 ml víz fo1ró elegyében 0,01 g szantonint oldurik és az 
oldathoz 2-3 csepp R-vas(III)klorid-oldatot elegyítünk Az elegy élénk ibolya' 
vörös-színű lesz„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.1 izínező anyagok. 0,5 g szantonin 2,5 ml Rckloroformban maradék 
nélkül és tisztán oldódjék (artemizin). A 2,5 ml R-kloroformmal hígított oldat 
színe nem lehet erősebb, mint a Z 2 színmérték-oldat„ 

d) Sava554g. 2,.5 g el porított szantonint 50 ml fiissen kifo1ralt és lehűtött vízzel 1 percig 
rázunk, majd a fOlyadékot .5 cm átmérqjű papirosszűrőn megszűrjük„ Ezt a 
szüredéket használjuk az e), f) és g) alatti vizsgálatokhoz is. 
10 ml szüredék 5 csepp I-brómtimolkék-oldattól sárgára vagy zöldre színe„ 
ződjék„ Az oldat színe 0,05 ml 0,01 n nátronlúgtól kékre változzék. 

e) Nehéz fémek (ólom, vai, cink stb } 10 ml d) szerinti szüredéket az I. 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk .. A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb 
ill. Fe vagy Zn .. 

f) Szulfát. 5 ml d) szerinti szüredéket - szulfat-mértékoldat nélkül - az L 99. lap 
9/a szerint vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat 

g) Klorid. 5 ml d) szerinti szüredéket az 1100. lap 1 O/a szerint·- klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk .. A reak~ióelegy nem változhat. 

h) Alkaloidák. 0,1 g elporítottkészítményt 5 ml R-sósavval 1 percig rázunk.. A 4 cm 
átmérőjű papirosszűrőn megszűrt oldat .5 csepp R-Mayer-oldattól nem vál„ 
tozhat.. 

i) Idegen .5zerve5 a'fl:_yagok .. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g készítményt 
5 ml tömény R-kénsavban oldunk. f.._z oldat színe 5 perc mulva sem lehet erősebb, 
mint a Z B színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Izzítási maradék. 0, 1 mg pontossággal mért kb, 0,20 g készítményt az I. 104. lap 4) 
szerint elhamvasz'tunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

k) Taitalmi meghatározás. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,2 5 g készítményt 20 ml 
R-szeszben oldunk és áz oldathoz 20,00 ml 0, 1 n nátronlúgot csurgatunk. A lombik 
ny~kába visszafolyó-hűtőt . szerelünk és tartalmát 2 percig élénken fOrraljuk, 
majd 3-4 csepp !-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, O,I n sósavval titráljuk. 
Egyidejűleg üres kísérletet végzünk„ · 
1 ml O,l n nátronlúg 24,63 mg (lg ,39146) szantonint (C15H 180„) jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen .. 

E_ltartái. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénylő) védve, zárt szekrényben 
tartjuk. 

Szantonint tartalmaz a «Tabletta iantonini g 0,025». 

Adagolá.s. Legnagyobb egyszer·i adagja 0, 1 g 
Legnagyobb napi adagja 0,3 g 

Szokárns egyszeri adagja 0,05 g 
Szoká101 napi adagja 0, 10 g 
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290. 

+ + Scopolaminwn hydt:ohromicurn 
(Se op.. hydrobrom.) 

Brómhidrogénsavas l-szkopolamin 
Br ómhidrogénsa vas szkopin-l-tr opasa vészter 

Szkopolaminiumbromid 

C17H 210 4N. HBr,3H20 ms = 438,32 
A Solanaceae-családba tartozó növényekből, főleg a Datura Metel L -

ből kivont alkaloida brómhidrogénsavas „sója. _ 
Színtelen, rombos kristályok, vagy fehér kristályos por.. Szagtalan„ Ize 

kese1ű, csípős.. Száraz levegőn mállik. 68,6-70, 1 % szkopolamin-bázist 
(C17H 21Ü 4N), illetőleg 99, 1-101,2 % brómhidrogénsavas szkopolamint 
(C17H 210 4N· HBr,3H20J tartalmaz. 
.• Oldékonyiág .. 2 sr vízben, 20 sr R-szeszben,, 1200 sr kloroformban oldódik.. 
Eter ben gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kemhatás„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 39) savanyú .. 
Olvadáspont .. Az í) szerint szárított készítmény 190°-200°-on olvad. 
Specifikus forgatóképesség. -24°-tól -26°-ig (v„ ö .. a e) alatti vizsgálattal)„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Szkopolamin 0,01 g készítinényt néhány csepp t_ömény R-salétromsayval porcelán„ 
tálkában vízfürdőn beszárítunk„ A sárgás. maradékot 3 ml R-acetonban oldjuk 
és 10 csepp 3 %-os szeszes káliumhidroXid-oldatot cseppentünk hozzá„ Az oldat 
erősen ibolyaszínű. 

Úgy is eljárhatunk, hogy a beszárított maradékra R-káliumhídroxid darabkát 
teszünk és azt néhány csepp legtöményebb szesszel megnedvesí~jük., A kálium-
hidr oxid ibolyaszínű lesz„ (Vitáli-í·eakció„) , 

b) Bromid„ 0,01 g készítményt 2 ml vízben oldunk, az oldathoz 1 csepp R-klóros vizet 
cseppentünk, majd a sárgásbarna-színű folyadékot 1 Ínl kloroformmal összerázzuk„ 
A vizes réteg elszíntelenedik és a kloroform narancsvörösre színeződik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.s .rzínezö anyagok. 0,.50 g készítmény .5 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül kristálytisztán és színtelenül oldódjék,. A vízzel 20 ml-re 
felhígított oldatot haszná\juk a d), f) és g) szerinti vizsgálatokhoz. 
Ha az oldatot a forgatóképesség meghatározására is kívánjuk használni, úgy az i) 
szerint állandó súlyig szárított készítményből 0, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,.50 
g-ot mérőlombikban frissen kiforralt és lehűtött vízzel 20 ml-re oldunk és az 
oldatot az I„ 73. lap 8) szerint 200 mm-es csőben vizsgáljuk. 
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d) Sava'54g. A e) szerinti oldat hidrogénkitevője az I , 77 lap 12. szerint meghatá
rozva pH= 4,5-nél nem lehet kisebb 

e) Szulfát. 0,25 g készítményt az I 99, lap 9/a szerint-· szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk .A reakcjóelegy nem változhat 

f) Idegen alkaloidák.. 5 ml e) szerinti oldatot 1 ml R-ammónia-oldattal elegyítünk„ 
Az oldat nem zavarosodhat meg„ 

g) Apoatropin., 3 ml e) szerinti oldatot 2 ml vízzel és 1 csepp O, l n káliumpermanganát·· 
oldattal elegyítünk Az oldat 5 percen belül nem szintelenedhet el. 

h) Idegen szerves anyagok (morfin), 0,01 g készítményt porceláncsészében 1 ml R-kén
savban oldunk és az oldatot vízfűrdőn a víz és a brómhidrogénsav elpárolgásáig 
melegítjük A maradékot 1 ml tömény R-kénsavban oldjuk. Az oldat nem színe-· 
ződhet akkor sem, ha 1 csepp R-yas(III)k!mid-oldattal elegyítjük és meg
melegítjük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási vesztes~g. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az L 104,. lap 
3) szerint előbb 1 napon át tömény kénsav felett, majd 105°-on állandó súlyig 
szárítunk„ A súlyveszteség 11,0-12,.5 % lehet. 

j) Izzítási maradék .. O, 1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt az I 104,. lap 4) 
szerint elhamvasztunk„ Az enyhén izzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. 

k) Tartalmi meghatározás 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,05 g készítményt az L 123 .. 
lap 1'7/a-a) szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,02 n kénsav 6,06'7 mg (lg, 78296) szkopolamin-bázist (C11H 21

0
4
N), ille

tőleg 8, 766 mg (lg ,94282) brómhidrogénsavas szkopolamint 
(C11H 210 4N .. HBr,3H 20) jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszk6posan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan és színező anyagok) és f) (idegen alkaloidák) szerint vizs
gáljuk„ 

Megjeg_yzés,, Injekci6k készítésére csak te1jes vizsgálattal ellenőrzött készít-
mény használhat6. · 

476 

Eltartds,, J6lzár6, kis üvegekben, fénytől védve, a méregszekrényben tartjuk. 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal.. 
Másnév„ ((Hyoscinum hydrobromicum,i„ 

Adagolá5„ Legnagyobb egysze:a:i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokdsos egy.szeri adagja 

Szokd;o s napi adagja 

per os 
s„ cut. 
per os 
s,. cut 
per os 
s„ cut„ 
per os -
s,. cut„ 

0,0015 g 
0,0005 g 
0,005 g 
0,0015 g 
o, 0003-0, 001 g 
o, 0002-0, 0003 g 
0,001 ~0,003 g 
0,0003-0,0006 g 

291. 

Spiritus concentratissimus 
( Spir ,. concentr ati s.s.) 

Legtöményebb szesz 
C2H 60H 

ms 

„ 
46,07 

Kristálytiszta, színtelen, könnyen mozg6 folyadék. Szaga jellemz_ő, Íze 
sajátságos, égető. Könnyen párolog., Igen gyúlékony,, Meggyújtva alig vrlágít6, 
kékes lánggal elég„ 93,1--94,6 g/g%, illetőleg 15°-on (12 R 0

) 95,48-96,52 
v/v% etilalkoholt (C 2H 60) tartalmaz .. , 

Oldékonysdg. Vízzel, éterrel, kloroformmal minden arányban elegyedik. 
Kémhatds. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült elegye (1 + 9) semleges,. 
Sűrűség. 0,8054-0,8096 .. 

Azonossági vizsgálat 

.a) Etilalkohol, 5 csepp legtöményebb szesz, 5 csepp R-ecetsav, 1 ml víz és 1 ml tqmény 
R-kénsav elegyét felforraljuk. Etilacetát-szag érezhető. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan és színező anyagok., A legtöményebb szesz üledékmentes, kristálytiszta 
és színtelen legyen, 1 ml készítmény 3 ml vízzel elegyítve nem zavaros~dhat 
meg, 

e) Savasság, lúgossdg 20 ml készítmény és 5 csepp I-brómkrezolzöld-oldat elegyének 
0,05 ml 0,01 n nátronlűgtól meg kell kékülnie, az oldat színe azonban 0,1 ml 
0,01 n sósavtól sárgára változzék, 

d) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.), 20 ml készítményt 20 ml vízzel hígítunk. Ezt az 
oldatot használjuk az, e) és f) alatti vizsgálatokhoz is„ 
10 ml oldatot az L 96. lap 2/a szerint - mértékoldat nélkül - vizsgálunk. 
A reakcióelegy nem változhat„ · 

e) Szulfát,, 10 ml d) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat 

f) Klorid.. 10 ni! d) szerinti oldatot az I. 100, lap 10/a szerint-· klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk,. A reakcióelegy nem változhat.. 

g) Furfurol„ 10 ml készíti;nény 1 ml tömény R-ecetsav és 0,5 ml frissen desztillált 
anilin elegye 10 percen belül nem színeződhet„ 

h) Acetaldehid., 5 ml készítmény 10 ml víz és 1 ml R-kénessavas.„fükszin-oldat elegyét 
üvegdugós üvegben összerázzuk. Az elegy egy óra mulva sem lehet erősebb 
színű, mint az ugyanolyan rétegvastagságú 0,001 n káliumperm;;inganát-oldat„ 

i) Redukáló anyagok. 3 ml készítményt vízzel 10 ml-re hígítunk. Az oldathoz 5 csepp 
R-sósavat, O,~ ml 0,01 n jód-oldatot és .5 perc mulva 1-2 csepp I-keményítő
oldatot elegyítünk Az oldat kék-, vagy lilaszínű legyen, 

j) Aldehid, cseranyag, kozmás olajok, 10 ml készítmény és 5 ml R-nátronlúg elegye 
öt percen 9elül nem sárgulhat meg. Az elegyet vízfürdőn 1 ml-re bepárolog-· 
tatjuk„ Az R-kénsavval megsavanyított maradék szaga nern lehet a tiszta sze-
szétől eltérő„ - , 

10 ml készítményt az I 61„ lap szerint kitisztított és R-szesszel kiöbiített, 
színtelen 50 ml-es, üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 1 ml R-szesszel készült, 
1 %-os szalicilaldehid-oldattal elegyítünk Az oldat alá óvatosan 20 ml tömény 
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R-kénsavat rétegezünk s a fOlyadékot óvatosan összerázzuk. A reakcióelegy 
6 órán belül legfeljebb világossárgára színeződhet (aldehid, kozmás olajok)., 

k) Metilalkohol.. 0,5 ml készítményt I,O ml vízzel elegyítünk Az oldat 0,4 ml-es 
részletéhez 20 ml-es üvegdugós kémlőcsőben, 5 ml 0,5 n káliumpermanganát-· 
oldatot (1,6 g káliumpermanganátot 100 ml vízben oldunk) és 0,2 ml tömény 
R-kénsavat elegyítünk„ Az oldatot 2 perc múlva, - r_ázogatás közben I ml R-· 
oxálsav-oldattal és 1 mi tömény R-kénsavval elszíntelenítjük, majd 5 ml R
kénessavas-fukszin-oldattal el~yítjük A színtelen folyadék 20 perc mulva sern 
lehet kékesibolya-, vagy p.i1osszínű„ 

1) KOzmás olajok;· idegen .rzerve5 anyagok. 10 ml készítményt kis porceláncsészében 
szobahőmérsékleten e1párologtatunk. Az utoljá1a elpárolgó részlet sem lehet 
a tiszta szesztől eltérő szagú„ A maradék 1 ml tömény R-kénsavtól nem lehet 
pir'os-, vagy barnaszínlL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szárítd1i m_aradék, mg pontossággal mért, kb 10 g készítményt az I. 105. lap 5/a 
szer-int vizsgálunk„ A 10.5°-on 1 óráig szárított maradék legfeljebb 0,00.5 % 
lehet.. 

n) Tartalmi meghatározd• A készítmény sűrűségét az ;r 67., lap 5) szerint meghatá-· 
rozzuk, A sűrűségnek megfelelő etilalkohol- tattalmat a XIL táblázatból (L 404,, 
lap) keressük ki, 
A készítmény etilalkohol-tartalmát hitelesített szeszfokmérővel is meghatá
rozhatjuk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
'a bJ (oldhatatlan és színező anyagok), lJ (kozmás olajok; idegen szexves anya-· 
gok) és nJ (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk. 

Ismeretlen eredetű készítményt a kJ (metilalkohol) szerint is vizsgálunk. 
Eltartá1,, Jólzáró üvegdugós üvegben ·- 1 liternél nagyobb készletet rob

banásbiztos edényben - hűvös helyen tartjuk 
Másnév,. «Spiritus vini concentratissimus»„ 
A «Spiritus concentratissímus» a fenti követelményeknek megfelelő L minő

ségű «Különleges finom szesz» (MNOSZ 1632-51), 
Megjegy:h T űz v e ' z é l,Y e ' / 

292. 
Spiritus concentratus 

( Spir .. conc.) 
Tömény szesz 

Kristálytiszta, színtelen, könnyen mozgó folyadék, Szaga jellemző„ Íze 
sajátságos, égető,, Könnyen párolog, Gyúlékony., Meggyújtva alig világító, 
kékes lánggal ég. 84,4-87,0 g/g%, illetőleg 15°·-on (12 R 0

) 89-91 vfv,% 
etilalkoholt (C 2H 60) tartalmaz, •· ' 

Oldéko'!yság. Vízzel, éterrel minden arányban elegyedik 
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Kifmhatá.1. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült elegye (1 + 19) semleges. 
Sflrflség,, 0,826-0,832. 
Kés.eltér. A legtöményebb szesz (5piritus concentrati1simwJ v/v%-ban kifeje

zett etilalkohol-tartalmát az nJ szerint megállapítjuk, majd azt vízzel (aqua 
destillata) a XV. táblázat szerint (I 422; lap) úgy hígítjuk, hogy etilalkohol
tartalma 90 v/v % legyen„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Etilalkohol .. .5 csepp :itömény szesz, 5 csepp R-·ecetsav, 1 ml víz és 1 ml tömény 
R-kénsav elegyét felforraljuk. Etilacetát-szag érezhető. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b)-1) A készítményt a «Spiritus concentratissimus» cikkely bJ-1) pon\jai sze
rint vizsgáljuk. A követelmények azonosak, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szdrítá1i maradék.. mg pontossággal mért, kb. 10 g készítményt az I. 105. lap 5/a 
szerint vizsgálunk. A 105°-on egy óráig szárított maradék legfeljebb 0,01 % 
lehet. 

n) Tartalmi ?neghatáro;:ás. A készítmény sűrűségét az I„ 6 7 . lap 5) szerint meghatá
rozzuk, A sűrűségnek megfelelő etilalkohol-tartalmat a XIL táblázatból (L 402. 
lap) keressük ki. ' 
A készítmény etilalkohol-tartalmát hitelesített szeszfokmérővel is meghatá-· 
rozhatjuk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a bJ (oldhatatlan és színező anyagok), l} (kozmás olajok; idegen szerves anya-
gok) és nJ (tartalmi meghatározás) szerint vizsgá\juk, , 

Ismeretlen eredetű készítményt a kJ (metilalkohol) szerint is vizsgálunk. 
Eltartá1„ Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk. 
Másnév„ ~cSpiritus vini concentratus)i„ 
lvfegjegyzéi,, 'Tűzve' z é ly e ' / 

293. 
Spiritus dilutus 

(S pír. dil.) 
Hígított szesz 

Kristálytiszta, színtelen, könnyen mozgó folyadék Szaga jellemző. Íze 
sajátságos, égető, Könnyen párolog,, Gyúlékony. Meggyújtva alig világító, 
kékes lánggal ég, 61,4-63,5 g/g%, illetőleg 15°-on (12 R 0

) 69-71 v/v% 
etilalkoholt (C 2H60) tartalmaz, 

Oldékony1ág. Vízzel minden arányban elegyedik. 
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Kemhatás. Frissen kifoIIalt s lehűtött vízzel készült elegye, (1 + 19) semleges. 
Sűr!íség, 0,883-0,888,. . , . , 
Készíté<., A legtöményebb szesz (spiritus concentratissimus) v/v%-·ban kifeje

zett etilalkohol-tartalmát az n) szerint (Il 488 .. lap) megállapítjuk, majd azt 
ví~zel ( aqua destillata) az XV.. táblázat szerint (I. 442. lap) úgy hígí\juk, hogy 
etilalkohol-tartalma 70 v/v % legyen. 

Azonossági vizsgálat 

a) Etilalkohol.. 5 csepp hígított szesz, 5 csepp R-ecetsav, 1 ml víz és 1 ml tömény 
R-kénsav elegyét felforraljuk Etilacetát-szag érezhető. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b)-1) A készítményt a. «Spiritus concentratissimus» cikkely b)--l) pontjai sze
rint vizsgáljuk. A követelmények az;onosak. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Szárítási maradék. mg pontossággal mért, kb. 10 g készítményt áz I. 67 .. lap 5/a 
szerint vizsgálunk„ A 105°-on 1 óráig szárított maradék. legfeljebb 0,01 % lehet„ 

n) Tartalmi meghatározás.. A készítmény sűrűségét az I. 67. lap 5) szerint meghatá
rozzuk. A sűrűségnek megfelelő etilalköhol-tartalmat az XII. táblázatból 
(I. 400-401 lap) keressük ki. · 
A készítmériy etilalkohol-tartalmát hitelesített szeszfokmérővel is meghatá
rozha\juk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a b) (oldhatatlan és színező anyagok), l} (kozmás olajok; idegen szerves 
anyagok) és n) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk · 

Ismeretlen eredetű készítményt a kJ (metilalkohol) szerint is vizsgálunk„ 
Eltartó.;„ Jólzáró, üvegdugós üvegben, hűvös helyen tar\juk„ 
Másnév .. «Spiritus vini dilutus». 
Megjegyzés.. Tűzve s z é ly e .s ·' 

294. 

Stearinum 
( Stearin..) 
Stearin 

A stearin főtömegében stearinsav (C11H 35COOH; ms = 284,47) és palmi
tinsav (C15H 31COOH; ms = 256,!2) keveréke .. 

Fehér vagy sárgás-színű, jellegzetes enyhe szagú, kristályos szerkezetű 
táblák, vagy darabok. 

Oldékonyság .. Vízben gyak01latilag oldhatatlan. 50 sr R-szesz, 3 sr éter, 3 sr 
kloroform oldja. Petrnléter ben oldódik 

Olvadáspont,. 55°-60°,. 
KJ-istályosodáspont. 50°-55° .. 
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Minőségi kvalitativ vizskálat 

a) A stearin melegítve üledékmentes, tiszta, átlátszó fülyadékká olvad„ 
b) Vízben oldódó 5av. 0,.5 g stearint rázogatás közben, 10 ml frissen kiforralt vízzel 

melegítűnk. Kihűlés után a folyadék?t meg~edvesített papirosszűrőn meg
szűrjük„ .5 ml szűredékhez 2 csepp 1-fenolftalein-oldatot és 0,2.5 ml 0,01 i1 nátron-· 
lúgot elegyítünk A folyadék pirosszínű Jegyen. 

e) Fara.fin. 0,5 g stearin 25 ml R-szeszben melegítés közben maradék nélkül, tisztán 
oldódjék A folyadék kihűlés után nem zavarosodhat meg, legfeljebb kissé 
opalizálhat„ 

d) Parafin, zsír 1 g stearint 5 ml R-nátriumkarbonát oldat és 2.5 ml víz elegyével 
melegítünk Az összerázott meleg folyadék legfeljebb gyengén opalizálhai. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

e) J;:;zítá5i maradék„ 0,1 mg pontossággal mért, kb„ 1 g steatint az I. 104. lap 4. szerint 
óvatosan elhamvasztunk .. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet„ 

f) Savszám. 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,20 g stearint az I„ 1.53„ lap I) szerint 
vizsgálunk. A stearin savszáma 200-210. 

g) Szappanszám .. A stearint az L 154 .. lap 2 .. szerint vizsgáljuk. A stearin szappan
száma 200-210. 

h) Jódbrómszám. mg pontossággal mért, kb 2 g stearint az L 154 .. lap 3) szerint 
vizsgálunk. A stearin jódbrómszáma legfeljebb 5 lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az a), b) (vízben oldódó sav), dJ (parafin, zsír) és f) (savszám) szerint vizs
gáljuk„ 

Eltartás .. Lefedett edényben, hűvös helyen tartjuk 
Stearinnal ké.szül a «,Sapo stearini» és az <<Unguentum steart'.ni»„ 
Másnév„ «Acidunl stearinicum»„ 

295. 

+ + Stibium kalium tartaricum 
( Stib .. kal.. tart.) 

Stibiumkáliumtartarát 
COOK 
1 

H-C~OH 

1 

HO-C-H 1 

, 1/ 2 H 20 

boo · Sbol 
C 4H 40,KSb,Y2H,O ms = 333,94 

Fehér, kristályos por .. Szaga nincs .. Íze édeskés, utóbb undorító fémes. Óvato
san hevítve, élénk sziporkázás közben, égettcukor szagot árasztva, elszenesedik., 
.Legalább 99 % stibiumkáliumtartarátot (C 4H 40 7KSb, Y,,H 20) tartalmaz„ 
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Oldékonyság„ l 7 sr viz, 3 sr fonó víz oldja .. R-szeszben, éterben, k!oroform
ban gyakorlatilag oldhatatlan„ 

Ki!mhatá.s, Vizes oldata ( l + l 9) savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) Stibium .. 0,05 g készítményt enyhe lmelegítéssel 2 ml vízben oldunk. Az oldathoz 
5 csepp R-sósavat cseppentve, fehér csapadék képződik, mely 1 ml R-kénhidro
génes vízzel összerázva, narancsvörös-színű lesz„ A csapadék R-nátronlúg fölös-
legében színtelenül oldódik - · 

b) Kdlium 0,1 g készítményt izzító lemezen óvatosan elhamvasztunk, majd ki-· 
fehéredésig izzítunk„ A maradék a nem világító lángot, fakóibolyára festi. 

e) Tartarát„ 0,01 g készítményt és 0,01 g rezorcint vízzel lecseppentünk, majd 2 ml 
tömény R-kénsavval elegyítünk. Az elegy óvatos melegítéskor borvörös 
színű lesz„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan Js .színező anyagok. 2 g készítmény 40 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk az e), f), h), k), l) és m) alatti vizsgálatokhoz is„ 

e) Savmsdg.. 10 ml d) szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77, lap 12) szerint meg-' 
határozva, pH = 3,8-4,3 legyen 

f) Ólom. 1 ml d) szerinti oldatot az L 96 lap 1/a szerint - ólom-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk, A só ólmot nem tartalmazhat, 

g) Arzén,. 1 g készítményt az L 97, lap 3/a szerint vizsgálunk,. A változás '!'egen
gedett mértéke grammonként 10 y As. 

h) Vas .. · 5 ml d) szerinti oldatban 0,5 g borkősavat oldunk s az oldatot az L 97. 
lap 4/a szerint - vas-mértékoldat nélkül -- azzal az eltéréssel vizsgáljuk, hogy 
sósavval nem savanyitunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

i) K'alcium,. 0,5 g készítményt porcelántégelyben óvatosan elhamvasztunk, majd 
enyhén kiizzítunk A kihűlt maradékot 1 ml R-ecetsavval és 5 ml vízzel forrásig 
melegítjük, majd a folyadékot megnedvesített kis papirosszűn5n szűrjük. A szű
redéket az I 98, lap 5/a. szerint vizsgáljuk„ A változás megengedett mértéke 
grammonként 100 y Ca, 

j) .Ndtrium„ A készítmény po1rádörzsölt és vízzel megnedvesített szemernyi részletét 
kiizzított 'platinadróton) nem világító. lángba tartva elhamyasztjuk„ A maradék 
a lángot fakóibolya-színűre festL A láng színe legfeljebb múlékonyan lehet 
sárga„ 

k) Szulfát 4 ml d) szerinti oldatot az I 99 .. lap 9/a szerint azzal az eltéréssel viú
gálunk, hogy 1 ml R-sósav helyett 2 ml R-ecetsavval savanyítunk .. A válto
zás megengedett mértéke grammonként 250 y S04 , 

1) Klorid 10 ml d) szerinti oldatban 0,2 g borkősavat oldunk. Az oldatot az I 100, 
lap 10/a szerint savanyítás nélkül vizsgáljuk A változás megengedett mér
téke grammonként 50 y Cl. 

m) 0.xábav, szőlősav„ .5 ml d) szerinti o1dat 1 ml R-gipszes vízzel összerázva, .5 percen 
belül nem változhat„ 

n) Idegen szerves anyagok., Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben, 5 ml tömény 
R-kénsavban 0,2 g kiszárított készítményt oldunk. Az oldat nem színeződhet 
azonnal. 
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Minőségi kvantitativ fvizsgálat 

o) Szárítási veszteség, 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,2 g készítményt az I 104, 
lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 3 % 
lehet. 

p) Tartalmi meghatározás [antimon (III)j.. 0,1 mg pontossággal mért, kb.. 0,80 g készít
ményt és 1 g R-borkősavat enyhe melegítéssel 10 ml vízben oldunk Az oldatot 
mérőlompikba öblítjük s térfogatát vízzel 100 ml-re kiegészítjük. Az oldat 
20,00 ml-es részletét 100 ml-es főzőlombikba csurgatjuk, 0,5 g R·káliumbromi· 
dot oldunk benne és 20 ml legtöményebb R-sósavval elegyítjük A 40°-50°-ra 
felmelegített folyadékot;· 1-2 csepp I-paraetoxikrizoidin-oldatot használva 
jelzőül, 0, 1 n káliumbromát-oldattal titráljuk„ 
1 ml O,l n káliumbromát-oldat 16,70 mg (lg ,22264) stibiumkáliurntartarátot 
(C4H<O,KSb, Y,,H,O) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d) (oldhatatlan és színező anyagok), j) (ólom), és g) (arzén) szerint vizs
gáljuk. 

A1egjegy;:és .. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít·· 
mény használható. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós 
Inkom.batíbilis erős savakkal, 

üvegben, a méregszekrényben tar~juk .. 

csersavval, fehé~jével stb„ 
lúgos kémhatású anyagokkal, nehézfém-sókkal, 

· Má1név .. «Kalium-Stibium tartaricum» (Ph .. Hg, IV„), «Stibio-kalium tartari
cum» (Sz. VIIL), «'Tartarus emeticus», «Tartarus stibiatus», Káliumantimonil
tartarát, Hánytató borkő.. 

Adagolás. Legnagyobb egyszer'i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokdsos napi adagja 

l?er as 
L ven„ 
per as 
i,. ven„ 

per as 
L ven„ 
per as 
i,. ven. 

Legnagyobb egyszeri hánytató adagja 
Legnagyobb napi hánytató adagja 

296. 

0,02 g 
0,12 g 
0,06 g 
0,2 g 
0,01-0,02 g 
0,03-0,12 g 

0,06 g 
0,03~0,12 g 

0,2 g 
0,2 g 

Stibium sulfuratum aurantiacum 
( Stíb., .mlfurat., aurant.) 

Stibiumpentaszulfid 
Sb 2S, ms = 403,85 

, Élénk, narancsvörös-színű, igen finom, kissé tapadós por. Csaknem szag
talan és íztelen, Fény hatására bomlik, A kalciumoxid fölött kiszárított készít
nény 96,0-101,0% Sb 2S5-t tartalmaz. 
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Oldékon,y1ág .. \(ízben, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. 
Kémhatá.1.. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 

semleges. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szulfid. 0,05 g készítményt száraz kémlőcsőben óvatosan hevítünk A készítmény 
megfeketedik (Sb 2S3) és a kémlőcső hidegebb részén kén rakódik le. 

b) Szulfid .. 0,05 g készítményre 2 ml tömény R-sósavat öntünk s a reakcióelegyet 
enyhén melegí~jük„ A készítmény kénkiválás és kénhidrogéngáz fejlődése köz
ben feloldódik 

c) Stibium. Ab) szerinti csapadékos folyadékhoz 3 ml vizet öntünk és a kénhidrogént 
kifonaljuk. A folyadékot megszűijük és 20 ml vízzel hígítjuk Fehér csapadék 
válik ki, mely O, 5 g borkősavval rázogatva, feloldódik, 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Sava1.5ág, lúgo11ág (alkáli>zulfid) .. 1 g készítményt 20 ml frissen k\forralt és lehűtött 
vízzel 1 percig rázogatunk„ A csapadékos folyadékot 6 cm átmérqjű papiros-· 
szűrőn kristálytisztára szűrjük A szüredék lakmuszpapúral vizsgálva semleges 
legyen. 
Ezt a szüredéket haszná\juk az/), g) és h) alatti vizsgálatokhoz is .. 

e) Arzén„ 0,5 g készítményre kémlőcsőben 3 ml R-ammónia-olda.tot és 7 ml vizet 
öntünk .. A kémlőcső tartahnát .5 percig rázogatjuk, majd 6 cm átmérőjű, meg
nedvesített papirosszűrőn megszűrjük„ A szüredéket vízfürdőn k~s porcelán-· 
tálban beszárítjuk. A maradékra 2 ml tömény R-salétromsavat öntünk és víz
fürdőn újra beszárítjuk. 
A száraz maradékot 2 ml legtöményebb R-sósavban oldva, az I. 9 7 .. lap 3/a 
szerint - arzén-mértékoldat nélkül ·~ vizsgáUuk„ A készítmény arzént nem 
tartalmazhat. 

f) Szulfid, tio,zuifát.. 10 ml d) szerinti szűredékhez 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot öntünk. 
A folyadék melegítésre sem lehet sötétebb színű, mint a B4 színmérték„oldat .. 

g) Szulfát. 2 ml d) szerinti szüredéket az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként .500 y S04 , 

h) Klorid. 2 ml d) szerinti szüredéket 1 ml R-salétromsavval savanyítva, 1 percig 
forralunk„ A 11 ml vízzel hígított és szükség esetén kristálytisztára szűrt oldatot 
az L 100 .. lap 10/a szerint - külön savanyítás nélkül - vizsgáljuk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 2.50 'Y CL 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Tartalmi meghatdrozás {ltibium) .. A kalciumoxid felett állandó súlyig szárított 
készítmény kézimérlegen lemért, kb. 0,05 g-os részletét az L .57. lap 1) szerint 
O, 1 mg pontossággal, kis papirostokocskába mérjük. A papirostokocskát tartal
mával együtt 100 ml-es roncsolólombikba doqjuk, majd 3 ml 10 %-os kálium-· 
hidroxid-oldatot öntve rá addig melegí~jük, míg a készítmény feloldódott. 
A lehűtött lombikba óvatosan 2 ml tömény R-hidrogénperoxid-oldatot csepegte
tünk. 2 perc mulva az oldathoz óvatosan .5 ml tömény R-kénsavat csepegtetünk 
s a forráselmaradás megelőzésére üveggyöngyöt dobunk a lombikba 
A továbbiakban az L 105 .. lap 6) szerint járunk eL 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 10,10 mg (lg ,00416) Sb 2S5-t jelez .. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az awnosnak talált és makrnszkóposan megfole16nek ítélt készítményt 
dJ (savasság, lúgosság) és f) (szu!Jid, tioszulfát) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, f~yt61 védve tartjuk 
Mámév. Antimonpentaszulfid. 

Adagolál. Szokáso1 egyv;,erí adagja 0,02-0,05 g 

Szokáso1 napi adagja 0,06-0,2 g 
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Streptolllycinulll 
( StrejJtOtr!)!C.} 

Sztreptomicin 

NH 
11 

HN-C-NH2 
'H . /e'-.... 

HD-CH CH-0-CH 
1H 1/H r-Hc--.-o cH 

H N-C-NH-C e, 1 n'1 ~I 
2 

11 'e/ OH 0 O=C-C-OH 1 CH3NH-CH 
NH H/'oH ~tH 0 Hl-oH 

CH3 1 HO-~H 
~CH 

1 
CH2 0H 

C2r:Efu.9N 70r 2 ms = 581,58 

A Streptomyce1 grírnus (Krainsky) W"aksman et Henrici, -Actinomycetaceae- által 
termelt antibiotikus hatású anyag, melynek sósavas sója (C 21H 39N70 12 .. 3HC1), 
ennekkalciumkloriddalképezettkettős sója [(C 21H 390 7N12 · 3HC1) 2 ·· CaC1 2)], fosz
forsavas sója (C 21H 39N 70 12 .. H,PO 4) és kénsavas sója (C 21H 39N 7Ür2) 2 · 3H2SO 4) 

használatos .. 
Fehér, vagy kissé rózsaszínű, esetleg kissé barnás-színű por vagy szemecskés 

por. Csaknem szagtal;m, íze enyhén keserű .. Levegőn nedvességet szí, de levegő 
és fény hatására nem bomlik. Oldata balra-forgató. Hatásértéke grammonként 
l OOO OOO nemzetközi egység (NE) .. A készítmény hatásértéke a csomagoláson 
feltüntetett hatásértéknek legalább 90 %-a legyen .. 

Oldékon,ysdg. Vízben bőségesen oldódik, R-szeszben, éterben és kloroformban 
gyakorlatilag oldhatatlan. 

Azonossági vizsgálat 

a) Sztreptomicin. 0,2 g készítményt 5 ml vízben oldunk. A 3 csepp R-nátronlúggal 
elegyített oldatot vízfürdőn 5 percig melegítjük. A lehűtött oldat 0,5 ml vas(IH)
ammóniumszulfát-oldattól (0, 10 g vas(III)ammóniumszulfát 5 ml n kénsav
ban oldva) bíborpiros-színű lesz, 
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b) A készítmény vizes oldatából alkálilúgoktól vagy ka1bonátoktól, 0,1 n jód
oldattól, R-Mayer-oldattól, 1 %-os pikrinsav-oldattól csapadék nem válik ki, 
(A készítmény kalciumkloriddal képezett kettős sójának oldatából alkálikarbo-
nátoktól kalciumkar bonátból álló csapadék válik kL) · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan fs >zínező any~gok., 0,20 g készítmény 1 ml vízben maradék nélkül, 
kristálytisztán oldódjék A legfeljebb 15°-on tartott oldatnak legalább 48 
óráig tisztának kell mar adnia. 

d) Pirogén anyagok„ A készítmény pirogén anyagtól mentes, sterii vízzel készült ml
enként 10 mg-ot tartalmazó oldatát, az L 223, lap 5) szerint vizsgáljuk A kísér
leti nyulakba testsúly-kilogrammonként 1 ml oldatot fecskendezünk be, · 

e) Taxikus anyagok., 5 db JS,-25 g-os egérbe intravénásan 0,5 ml steril 
vízzel készült olyan sztreptomicinsó-oldatot fecskendezünk be, mely ml-enként 
2 mg készítményt tartalmaz Az egyes befecskendezések között legfeljebb 5 
másodperc telhet eL Legalább 48 óráig mind az öt állatnak életben kell maradnia. 
Ha ez idő alatt egy vagy több állat elpusztul, a kísérletet öt olyan újabb állattal 
ismételjük meg, melyeknek súlya 19-21 g,, Legalább 48 óráig mind az öt 
állatnak életben kell maradnia,, 

f) Sterilitási vi::;rgálat. Nátronlúggal pH = 6,0 hidrogénkitevőre beállított, frissen 
készült (! + 300) steril hidroxilammóniumklorid-oldatban mt·enként 5 mg 
készítményt oldunk, Az oldatot összerázzuk, majd 1 óráig állni hagyjuk. Az ily 
mó'don inaktivált készítmény sterilitását az L. 221. lap szerint ellenőrizzük, 
A vizsgálatot 4 nap mulva fejezzük be. 

g) Hi•ztamin A készítményt hisztamima az I 243, lap 10) szerint vizsgáljuk Össze
hasonlító-oldatként ml-·enként 1 'Y hisztamin -bázist tartalmazó oldatot hasz
nálunk„ A megfelelően előkészített kísérleti állatba 5 perces időközökben test
súly-kilogrammonként 0,05, 0,10, illetőleg 0,15 ml hisztamin-oldatot fecsken
dezünk be, A befecskendezéseket 5 perces időközökben addig ismételjük, míg 
az azónos adagok egyenlő vérnyomáscsökkenést idéznek elő. Testsúly-kilogram··' 
monként 0, 1 y hisztamin-bázis legalább 20 torr nyomáscsökkenést idézzen elő„ 
5 perccel az egyenletes vérnyomáscsökkenés elérése után a ml-enként 3 mg-ot 
tartalmazó sztreptomicin-oldatból testsúly-kilogrammonként 1 ml-t fecsken
dezünk a kís~rleti állatba, Ha a sztreptomicin·-oldat számottevő vérnyomás
csökkenést okozott, úgy 5 perc mulva testsúly-kilogrammonként 0, 1 ml hiszta
min-oldatot, majd további .5 perc mulva ismét testsúly-kilogrammonként 1 ml 
sztreptomicin-oldatot fecskendezünk a kísérleti állatba„ A testsúly-kilogram
monként 3 mg sztreptomicin által előidézett vérnyomáscsökkenés nem lehet 
nagyobb, mint amelyet testsúly-kilogrammonként 0, 1 ·y hisztamin-bázis előidéz, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Tartalmi meghat_ározár,. A készítmény sztreptomicin-bázis tartalmát az l, 146. lap 
26) szerint határozzuk meg és azt a készítmény 1 milligram~jára vonatkoz
tatott nemzetközi egységekben (NE) fejezzük kL 

Eltartá!,, Gumisapkával sterilen lezárt üvegekben tar\juk. 
AdagoláL S;;,okárns egy,1:;,eri adagja s, cut,, l 

5 i musc,, ( 0,25-0, g 
s, cut l 
i. musc. ( 0,5 -2 g 

Szoká<o> napi adagja 

Gmk az érvényben lez•ő rendelkezéseknek megfelelő és forgalombahozatalra engedé{ye:;,ett 
ki1zítmény tartható ké1zletben,. · ' 
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298. 

+ + G-Strophanthinum 
( G-Strophant.) 

G-Sztr ofantin 

"'----e CH 

1 1 
Hl"-..0/c~o BH

2
0 

DH 
ms = 728,77 

A Strophanthu> gratu> (NolL et Hook)Franch,-Aporynaceae- magvaiból, vagy az 
Acocanthera-faj ,_. Apocynaceae - fájából nyert glukozida, 

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por., Szagtalan. Gyengén keserű ízű„ 
Fény hatására elváltozik„ 78,0-82,0% vízmentes G-sztrofantint (C 29H 4 ,012), 
illetőleg 97,2-!02,2°1o kristályos G-sztrofantint (C29H 440 12,8H,0) tartalmaz, 

Oldékony1ág„ 100 sr vízben, 35 sr R-szeszben oldódik„ Meleg víz, meleg szesz 
bőségesen oldja .. Eter ben, kloroformban gyakm latilag oldhatatlan. 

Kémhatá1., Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 99) semleges 
vagy gyengén savanyú,, 

Olvadá1pont,, A 105°,·on szárított készítmény 185°-192°-on olvad„ 
Specifiku1 .forgatóképe55ég. - 31,0°-tól -32,5°-ig. 
A meghatározáshoz 0, 1 mg pontossággal mért, 0,20 g vízmentes glukozidá-, 

val egyenértékű kristályvíztartalmú készítményt mérőlombikban vízzel 20 
ml-re oldunk, A specifikus forgatóképességet .vízmentes anyagra számítjuk. 

Azonossági vizsgálat 

a) G->ztrefantin, Szemernyi (2 mg) készítményt 2 ml tömény R-kénsavban oldunk. 
Az oldat lassan sötétvörösre színeződik és ráeső fenyben zöldes színnel fluoreszkál.. 

b) Ramnóz 0,05 g készítményt 5 ml R-kénsavval vízfürdőn 2-3 percig melegítünk, 
majd a lehűtött zöldesbarna-színű zavaros folyadékot kis vattapa_maton szűrjük. 
A szüredéket 5 ml R-nátronlúggal és 2 ml R-Fehling-(I + II)-oldattal felfor
raljuk Vörös csapadék válik le. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan <Í> >zínezlf anyagok., 0,10 g készítmény 10 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék (Az oldódás lassú!) 
Ezt az oldatot használjuk a d) és e) alatti vizsgálatokhoz„ 

d) Sava11ág, 2 ml e) szerinti oldat 1 csepp I-metilvörös-oldattól legfeljebb halvány
piros-színű lehet .. E szín 1 csepp, kiforralt és lehűtött desztillált vízzel 10-szere
sére felhígított 0,01 n nátronlúgtól változzék sárgára. 
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e) K~sztrofantin, alkaloidák.. 1 ml e) szerinti oldatból néhány csepp 5 %-os csersav
oldattól vagy O, 1 n jód-oldattól nem válhat le csapadék 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Szárítdsi ve.szteség. 0,1 mg pontossággal mért, kb .. 0,20 g készítményt az L 104 .. 
lap 3) szerint 110°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség 18-22 % lehet .. -

g) Izzítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért, kb.. 0,20 g készítményt az L 104, 
lap 4) szerint elhamvasztunk, Az enyhén kiizzítütt maradék legfeljebb 0, l o/o 
lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az a) szerint azonosított készítményt a ej (oldhatatlan és színező anyagok) 
és e) (K-sztrofantin) szerint vizsgáljuk. 

Megj,gy:és. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
ményt használhatunk. 

Eltartás., Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekiényben 
tartjuk. 
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G-sztrofantint tartalma;:, a «Solutio strophanthíni 0,5%»
Inkompatibilis savakkal, lúgokkal, oxidáló anyagokkal.. 
Másnév .. «Üuabain>>„ . 

Adagolás. Legnagyobb egyszed adagja per os 0,002 g 
i. ven .. 0,0005 g 

Legnagyobb napi adagja per os 0,006 g 
i ven. 0,001 g 

Szokása s ~gys;:,erí adagja 

S;:,okdso.< napi adagja 

per os 0,0005 -0,001 g 
i ven. 0,00015-0,0003 g 
per os 0,0015 --0,003 g 
i. ven 0,00025-0,0005 g 

Hatáserőssége a K-sztrofantinénak kb.. kétszerese .. 

299. 

+ + Strychninum nitricum 
( Strychn. nitric.) 

Salétromsavas sztrichnin Sztrichniniumnitr át 

C 21H 220 2N 2 .. HN03 ms ~" 397,42 

A Strychnos nux vomica L -Loganiaceae ·-és egyéb Strychnos cserjék magjából 
nyert alkaloida salétromsavas sója. 

Színtelen, kemény, tűalakú kristályok, vagy fehér kristályos por, Szagtalan .. 
Íze még 1 + 100' OOO hígításban is nagyon keserű. 83,3--84,6 % sztrichnin-· 
bázist (C 21H 220 2N 2), illetőleg 99,0-100, 5 % salétromsavas sztrichnint 
(C 21H 220 2N 2 . HNO,) tartalmaz.. _ · 

Oldékon)'ság. 60 sr vízben, 100 sr R-szeszben, 110 sr kloroformban oldódik. 
Éterben gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehütött vízzel készült oldata ( 1 + _ 99) savanyú. 
Specifikus forgatóképesség. - 25,0°-tól - 30,0°-ig. 

Azonossági vizsgálat 

a) Sztrichnin„ 0,02 g készítményt 0,02 g káliumbikromáttal és néhány csepp tömény 
R-kénsavval porcelántálban összedörzsölünk., A keverék múlékonyan sötét 
ibolyaszínű. 

b) 0,05 g készíÍményt 50 ml vízben oldunk és az oldathoz 1 ml R-ammónia-oldatot 
elegyítünk. Az oldatból lassan tűalakú kristályok válnak ki (sztrichnin). A kevés' 
vízzel mosott és 100°·-on szárított kristályok olvadáspontja 280°-28.5°. 

e) Salétromsava.5 sztrichnin. 0,02 g készítmény 2 ml tömény R-sósavval készült oldata 
felforralva vérpiros színű. 

d) Nitrát .. 0,02 g készítményt 1 ml víz, 3 ml tömény R-kénsav és 1 csepp R-vas(II)·· 
szulfit-oldat lehűtött elegyébe szórunk. A folyadék lassan barnásibolya-színű 
lesz, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.s színezó anyagok, 0,50 g készítrnény .50 ml fl:issen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk azf), g) és h) alatti vizsgálatokhoz. 
Ha a-z oldatot forgatóképesség meghatározására is kívánjuk használni, úgy az 
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előzetesen 105°-on állandó súlyig szárított és 0, 1 mg pontossággal mért, kb:, 
0,50 g készítményt mérőlombikban, frissen kiforralt és lehűtött vízben 20°-on 
50,00 ml-re oldjuk 

f) Sava1.>ág. Az e) szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77. lap 12) szerint meg
határozva, pH = 5, 0-nél nem lehet kisebb, 

g) Szulfát., 5 ml e) szerinti oldatot az L 99, lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk,. A reakcióelegy nem változhat 

h) Klorid., 10 ml e) szerinti oldatot az L 100, lap 10/a szerint - klorid-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

i) Brucin„ 0,01 g készítmény néhány csepp tömény R-salétromsavval összedörzsölve 
megsárgul, de meg nem pirosodhat„ 

j) Idegen szerver anyagok. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,02 g kiszárítótt 
készítményt 2 ml tömény R-kénsavban oldunk Az oldat legfeljebb halvány· 
sárga-színű lehet, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Szárítási ve>zte>ég. 0, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,20 g készítményt az L 104., 
lap 3) szerint 105°-on áUandó súlyig szá,rítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % 
lehet.. · 

1) Izzítáú maradék., 0, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,50 g finoman porított készít
ményt az I„ 104„ lap 4) szerint elhamvasztunk .. Az enyhén kiizzított maradék 
legfeljebb 0, 1 % lehet. , 

m) Tartalmi meghatározáL. 0, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,04 g készítményt az L 123, 
lap 17/a-a) szerint vizsgálunk 
1 ml 0,02 n kénsav 6,688 mg (lg ,82530) sztrichnin·-bázist (C21H 220 2N 2), illetőleg 
7,948 mg (lg ,90028) salétromsavas sztrichnin! (C21H 220 2N 2 'HN0

3
) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (oldhatatlan és színező anyagok), i) (brucin) ésj) (idegen szerves anyagok) 
szerint vizsgáljuk. 

Megjegyzés.. Injekció készítésére csak te1jes vizsgálattal ellenőrzött készít·· 
mény használható.. 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben 
~tj~ . 
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Salétromsavas sztrichnint tartalmaz az «lnjectio strychnini nitrici 0,1 %». 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal,, 

Adagolás,, Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egy.szeri adagja 

Szokásos napi adagja 

per os l 
s. cut f 
per os l 
s. cut, f 
per os 
s. cut 
per os 
s. cut 

1 
1 

0,005 g 

0,01 g 

0,0005-,('),002 g 

0,001 -0,005 g 

300. 
Sulfaguanidinum 

( Sulfaguanid,) 
Szulfaguanidin 

4-Amino-benzolszulfonilguanidin 

C 7H100 2N 4S,H20 ms = 232,26 

Fehér, tűszel'Ű kf!stályok vagy kristályos por,, Csaknem szagtalan és íztelen. 
Fény hatására elszíneződik. A 110°-on szárított készjtmény legalább 99,0% 
szulfaguanidint (C7H100 2N 4S) tartalmaz. · 

Oldékonyság. 1000 sr víz, 10 sr fonó víz oldja. R-szeszben, acetonban mérsé-· 
kelten oldódik. Híg ásványi savakban sóképződéssel oldódik; R-nátronlúgban 
szobahőmérsékleten gyakorlatilag oldhatatlan. 

Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + i9) sem-· 
legés. 

Olvadáspont. Az előzetesen 105°·-on szárított készítmény 188° --191 ° -on 
olvad. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,2 g készítmény száraz kémlőcsőben óvatosan hevítve, ibolyasz~nű cseppecskévé 
olvad, majd erősebb hevítésre ammónia-szagot árasztva bomlik„ 

b) Amino-c.rnport. 0,01 g készítményt 1 ml R'.-sósav és _l ml. v_íz elegyében ol~~nk 
s az oldatot 4-5 csepp frissen készült 1 %-os nátr1umµ1tr1t~oldattal elegy1tjuk„ 
A folyadék 2 ml R·nátronlúgban oldott 0,01 g /1-naftol hozzáadására nara,ncs-· 
vörös lesz„ 

e) Szulfaguanidin, 0,02 g készítményt 3 ml hígított sósavban oldunk és az oldatot 
1 ml formaldehid-oldattal elegyí\jük. Csapadék nem keletkezik Tartós forra
lásra az oldat rózsásra színeződik. A lehűtött oldatból csapadék válik le, R
nátr onlúg fölöslegében a csapadék nem oldódik, az oldat tisztája azonban 
elszíntelenedik. 

d) O, 1 g készítmény 5 ml R-nátronlúgban csak forralás közben oldódik. Az old~t 
ammónia-szagú és lehűléskor csapadék válik ki belőle (különbség a szulfaml-· 
amidtól, szulfatiazoltól, szulfapiridintől) .. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok. 1 g készítmény 5 ml legtöményebb R-·sÓsav és 5 mI 
víz elegyében maradék nélkül, tisztán oldódjék„ l\.z oldat nem lehet erősebb· 
színű, mint a P 1 színmérték-oldat. · 

f) Sav~uág. 0,5 g ké~zítményt 2.5 ml f~issen kiforralt és 70°-ra hűtött vízzel .5 percig 
razogatunk_, majd az oldatot gyorsan lehű~jük és szűr:jük„ A szüredék 2 csepp· 
I-fenolftale1n-oldattal és O, 1 ml 0, 1 n nátronlúggal elegyítve rózsaszínűre fes
tődjék. 

g) Nehéz fémek (ólom, va•, cink •tb.) .. 1,5 g készítményt 30 ml vízben melegítéssel 
oldunk„ A rázogatás közben lehűtött oldatot 6 cm átmérőjű megnedvesített 
papirosszűrőn szűrjük. Ezt a szüredéket használjuk az i) és .i) alatti vjzs-
gálatokhoz is, , 
10 ml szüredéket az I 96. lap 2/a szerint vizsgálunk A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 'Y Pb ill. Fe vagy Zn. 

h) Arzén. 1 g szulfaguanidint az I. 102 .. lap a) szerint elroncsolunk és az I. 97 .. 
lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül ·- R-kalciumhipofoszfit-oldattal 
vizsgálunk. A készítmény arzént nem tarta]mazhat.. . 

i) Szuifiít 10 ml g) szerinti szüredéket az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 ·y 804 . 

j) Klorid. 5 ml g) szerfoti szüredéket az L 100 lap 10/a szerint vizsaálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL t::> 

1 k) Idegen .szerves anyagok„ 0,2 g 105°-on szárított készítményt, előzetesen tömény 
kénsavval kiöblített kémlőcsőben, 5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az oldat_ 
nem lehet erősebb színű, mint a P 1 színmérték-oldat.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Szárítá.si Ve.5:::,te~ég. 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,2 g készítménJt az l 104„ lap-
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk .. A súlyveszteség 6-8 % léhet. 

m) Jzzítá5i _maradék„ O,I mg pontossággal mért, kb. 0,5 g készítményt az I. 104. lap-
4) szer:nt elhamvasztunk, Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet.. 

n) Tartalmi 1!1eghatáro;;,á5.. O,l mg pontosságga~ mért, kb. 0,04 g készítményt csiszo
lattal rárlleszthető, visszafolyó-hűtővel ellátott 100 ml-es lombikban, .5 ml 70 %-os 
kénsavban oldunk s a f<?rráselmaradás megelőzésére 1-2 üveggyöhgyöt dobunk 
a lombikba A csiszolatot tömény kénsavval tömítve, a készüléket összeszereljük 
s tartalmát 1 óra hosszat kis lángon forraljuk„ Ezután a hűtőcsövet .5 ml vízzel 
a lombikba öblítjük, majd ennek tartalmát kihűlés után 2 5 ml mosóvízzel, 
200 ml-es brómozólombikba öblítjük. A reakcióelegyet, 20,00 ml 0,1 n. kálium
bromát-oldatot alkalmazva, az I. 131 lap 19) szerint vizsgáljuk,. A brómozás 
ide;je .5 perc A jód visszamérése előtt a lombik tartalmát IÖO ml vízzel hígítjuk." 
1 ml O, 1 n káliumbromát-oldat 3,871 mg (lg ,58783) szulfaguanidint 

• (C7H 1p 2N 4S,H20) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen„ 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Szulfaguanidint tartalmaz a «Tabletta sulfaguanidini g 0,5». 

Adagolá5.. Szokásos egvszeri adagja 2- 4 g 
Szokásos napi adagja 6-16 g 
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301. 

+ Sulfamethylpyrimidinum 
( Sulfamethylpyrim.) 

Szulfametilpirimidin 
2 ,Szulfanilamido-4-metil-pirimidin 

ms = 264,30 

Fehér, vagy csaknem fehér kristályos por Szagtalan .. Íze gyengén keserű .. 
Legalább 99% szulfametilpirimidint (CnH120 2N 4S) tartalmaz .. Levegőn nem 
változik, de fény hatására megsárgul 

Oldékonyság. 550 sr víz, 250 sr forró víz, 350 sr R-szesz, 7500 sr éter, 2500 sr 
klorofÓrm, 60 sr aceton. olqja .. Alkálilúgokban, hígított erős savakban sóképző
<léssel oldódik. 

Kemhatá•. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0,5 + 20) 
gyengén savanyú. 

Olvadá•pont .. 236°-239° (gyorsan melegítve) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Amino-crnport .. 0,01 g készítményt 1 ml R-sósav és 1 ml víz elegyében oldunk, 
majd az oldatot 4-5 csepp frissen készült 1 %-os nátriumnitrit-oldattal elegyít
jük A folyadék 2 ml R-nátronlúgban oldott O,O 1 g fl-naftol hozzáadására sötét
vöröS lesz, 

b) Szulfametilpirimid.in. 0, 10 g készítményt 1 ml R-nátronlúgban oldunk. A IQ ml,re 
hígított oldatból' 1 ml R-róz(II)szulfat-oldat zöld csapadékot választ le, mely 
később szürké~zöld, végül szürke lesz, 

e) Száraz kémlőcsŐben, amelynek felső harmadát nedves szűrőpapirosba burkoljuk 
0,.5 g készítményt homokfürdőn 240°-280°-on mindaddig hevítünk, míg a 
kémlőcső felső, hűtött részén szálladék képződik A szublimáció alatt fejlődő 

, gőzök az R-ólom:icetát-oldattal megnedvesített szűrőpapiroscsíkot megbar-' 
nítják. A szublimátum 153°·-157°-on olvad .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan,;, színező anyagok .. 0,5 g készítmény 5 ml R-nátronlúg és 5 ml víz elegyé
ben maradék nélkül és tisztán oldóqjék,. Az oldat színe neni lehet erősebb, mint 
a Z 2 színmér ték-oldat. 

e) Lúgo.s.5ág, sava.5ság„ 0,.5 g finoman elporított készítményt 10 ml fi:issen kiforralt 
és lehűtött vízzel 1 percig rázogatunk,, majd a keveréket 6 cm átmérqjü, meg
riedvesített papirosszűrőn szűrjük. A szüredék 2 csepp I-fenolftalein-oldattól 
·nem színeződhet, de O,l ml 0,1 n lúgtól rózsaszínűvé kell válnia. 

\ 
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f) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb), 2 g készítményt 40 ml vízben 1 percig forralunk 
A lehűtött csapadékos folyadékot megnedvesített papirosszűrőn szíírjűk .. Ezt a 
szüredéket használjuk az i) és j) alatti vizsgálatokhoz is„ 
10 ml szüredéket az I. 96. lap 2/a szerint vizsgálunk. A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 'Y Pb ill Fe vagy Zn .. 

g) Arzén. 1 g készítményt az L 102. lap a) szerint ehoncsolunk és az L 97 .. lap 3/a 
szerint - arzén-mért6koldat nélkül ·- R-kalciumhlpofoszfit-oldattal vizs
gálunk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat, 

h) Ammónium. 0,25 g készítményt az I. 99 .. lap 7/b szerint vizsgálunk. A lakmusz
papiros 10 percen belül nem kékülhet meg. 

i) Szulfát. 10 mlf) szerinti szüredéket az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y S04 . 

j) Klorid .. 5 mlf) szerinti szüredéket az I. 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 ·y CL 

k) Idegen szerve.s anyagok„ 0,2 g elporított készítményt előzetesen tömény kénsavval 
kiöblített kémlőcsőben, 5 ml tömény R·kénsavban oldunk;„ Az oldat nem lehet 
erősebb színű, mint a Z 3 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

1) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért, kb.. 0,5 g készítményt az I. 104 .. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség leg(e!jebb 0,5 % 
lehet. 

m) Izzítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért, kb.. 0,5 g készítményt az I. 104 .. lap 
4) szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet. 

n) Taitalmi meghatározás. 0, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,25 g készítményt 20,00 ml 
0,1 n nátronlúgban oldunk Az oldatot, 2 csepp I-timolftalein-oldatot használva 
jelzőül, O, 1 n sósavval elszíntelenedésig titráljuk, 
1 ml 0,1 n nátronlúg 26,43 mg (lg ,42211) szulfameti!pirimidint (CuH120 2N 4S} 
jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspon\ja azonos legyen .. 

Megjegy;és. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 

Eltartá.s.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fenytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk. 

Szulfametilpirimidint tartalmaz az «lnjettio sulfamethylpyrimidini 20%» és a 
«Tabletta sulfamethylpyrimidini g 0,5». 

Másnév .. ~Sulfamerazin» (V. N.) .. 

·"' Adagolás .. 
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Legnagyobb egyszeri adagja per os l 
L ven 

Legnagyobb napi adagja per OS 

L ven .. 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos nápi adagja 

per os 
i. ven. 
per os 
i. ven„ 

3,0 g 

12,0 g 
9,0 g 

0,5-2 g 
1 -2g 
3 -7 g 
1 -4 g 

302. 
+ Sulfamethylthiazolum 

( Sulfamethylthiazol.) 
Szulfametiltiazol 

2-Szulfanilamido-4-metiltiazol 

0 
.~--;;~-CH3 .~ 

H2N SOrNH-C'-. 1 /H 
s 

ms = 269,34 

Színtelen, vagy csaknem színtelen kristályok, illetőleg fehér vagy csaknem 
fehér kristályos por. Szaga nin.cs. Íze alig érezhető .. Legalább 98,5 % szulfa
metiltiazolt (C10H110 2N,S 2) tartalmaz„ 

Oldékonyság .. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan .. 250 sr legtöményebb szesz, 
6500 sr kloroform oldja .. Petroléterben és éterben gyakorlatilag oldhatatlan .. 
Alkálilúgok, ammónia-oldat, hígított erős ásványi savak sóképzéssel oldják. 

Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0,5 + 20) 
gyengén savanyú. 

Olvadáspont„ A 105°-on szárított készítmény 237°-240°-on olvad. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,2 g készítmény száraz kémlőcsöben óvatosan hevítve, barnapiros-színű csep~ 
pecskévé olvad, mely erősebb hevítéskor előbb ammónia-, majd kénhidrogén-· 
szagot árasztva bomlik„ 

b) Amino-csoport. 0,01 g készítményt 1 ml R-sósav és 1 ml víz elegyében oldunk, 
majd az oldatot 4-.5 csepp frissen készült 1 %-os nátrium.nitrit-oldattal elegyít
jük. A folyadék 2 ml R·nátronlúgban oldott 0,01 g /i·naftol hozzáadására sötét
vörös lesz„ 

c) Tiazolil-c.soport„ 0,0.5 g készítményt 1 ml hígított sósavban oldunk. Kevés cink
reszeléket téve az oldatba, kénhidrogén fejlődik„ 

d) Szu{fametiltiazol. 0,02 g készítményt 1 ml R-nátronlúgban oldunk és 3-4 csepp 
R-réz(II)szulfát-oldatot elegyítünk hozzá. Ibolyáskék-színű csapadék kelet
kezik (különbség a szulfatiazoltól). 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan !< színe:;ií anyagok.. 0,5 g készítmény 5 ml R-sósav és 5 ml víz elegyé„ 
ben maradék nélkül, tisztán· oldódjék. Az oldat szagtalan legyen és színe nem 
lehet e1ősebb, mint a Z 2 színmérték-oldat. 

f) Savasság (szuijanilsav). 0,5 g elporított készítményt 1 percig 10 ml frissen kiforralt 
és lehűtött vízzel rázogatunk, majd a keveréket 6 cm átmér<?jű, előre meg·· 
nedvesített papirosszűrőn szűrjük„ A szüredék 1 csepp I-metilnarancs-oldattól 
sárgára festődjék„ 

g) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb.) .. 2 g elporított készítményt 1 percig 40 ml vízzel 
forralunk A csapadékos folyadékot lehűtjük és 6 cm átmérőjű papirosszűrőn 
megszűrjük A kristálytiszta szüredéket használjuk aj) és k) alatti vizsgálatok„ 
hoz is. 
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10 ml szüredéket <;tZ J„ 96„ lap 2/a szerint vizsgálunk,. A változás megengedett 
mértéke grammonként 20 'Y Pb ill. Fe vagy Zn. 

h) Arzén. 1 g készítményt az I. 102. lap a) szerint elroncsolunk és az I. 97. lap 
3/a szerint ·- arzén-mértékoldat nélkül - R-kalciumhipofoszfit-oldattal vizs
gálunk„ A készítmény arzént nem tartalmazhat.. 

i) Ammónium 0,2 g készítményt az I. 99 .. lap 7/b szerint vizsgálunk .. A készítmény 
ammqniumot nem tartalmazhat„ 

j) Szulfát .. 10 ml g) szerinti szüredéket az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 100 y SO.i. 

k) Klorid. 5 ml g) szerinti szüredéket az L 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke grammonként 100 y CL 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

l) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal méit; kb. 0;2 g készítményt az I. 104 .. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet. 

m) Izdtási maradék. 0,1 mg pontossággal mért, kb 0,5 g készítményt az I. 104. lap 
4) szerint óvatosan elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 
O,l % lehet. 

n) Tartalmi meghatározás. O,l mg pontossággal mért, kb. 0,25 g készítményt 100 
ml-es fözőlombikban 20,00 ml 0, 1 n nátronlúgban oldunk. Az oldatot, 2 csepp 
1-timolftalein-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n sósavval elszíntelenedésig titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 26,93 mg (lg ,43031) szulfametiltiazolt (C10H110 2N3S2) 

jelez. · 
o) Tartalmi me,ghatározá5 (nitrogén) „ 0, 1 mg pontossággal mért, kb-- 0,09 g készít

ményt az L 119 .. lap 14/b szerint vizsgálunk Előtétnek 20,00 ml 0,1 n sósavat 
használunk„ 
1 ml 0,1 n sósav 1,401 mg (lg ,14638) N-t, illetőleg 8,978 mg (lg ,9531~) szulfa·· 
metiltiazolt (C10H 1102N3S2) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek itélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen. 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk„ 
Szulfametiltiazolt tartalmaz az «Inj. sulfamethylthiazol. 20%» és a «Tabletta 

.sulfamethylthiazoli g O, 5». 
Márnév .. «Sulfazolum» (Sz. VIII.), «Ultraseptyh (V N} 

Adagolás.. 
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Legnagyobb egysz;ei:i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokárn s napi adagja 

per os 
i„ ven, 
per os 
i. ven. 

per os 
i ven 
per os 
i. ven 

3,0 g 
3,0 g 

12,0 g 
9,0 g 

0,5-2 g 
1, -2 g 

3, -7 g 
1, -4 g 

1 

1 

303. 

+ Sulfanilamidum 
( Sulfanilamid.) 

Szulfanilamid 
4-Amino-benzolszulfonamid 

ms = 172,21 
Színtelen kristálya~ vagy _fehér kr,istályos por.. Fény hatására me sár ui. 

Szagtalan Íze gyengen keseru Legalabb 99,0 % szulfanilamidot (C H gO Nf S), 
tartalmaz„ a s 2 · 2 

, Oldék~nyság 200 sr h,id'.:g, 2 sr forró víz, 30 sr R-szesz, 4 sr aceton, l l OO sr 
<;ter _old~a„ ,Ber_izolban es kloroformban gyakorlatilaa oldhatatl n Alk TI" . k 
es ~;g asvanyr sava~ s,óképzéssel oldják. "' a " . a ' ugo 

Eemhatds. 0,5 g keszrtmenyt 20 ml frissen kiforralt forró vízbe ld k 
A rázogatás közbe ] h""1··11 d "! ' " n o un n e u o · · csapa e rns folvadékot measzűrjük A ·· d "k 
sernleges vagy gyengén savanyú. · b . „ szur e e 

Olvadáspont. 164°-167° .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,2 g készítinény száraz kémiőcsőben, óvatosan hevít,re sötét ibo!)"a " "" t 

Pecskévé ol d "d "" bb h ' szmu sep-va , ma;J erose evítésre előbb ammónia kés "bb ·1· 
árasztva bomlik. ' o an1 ln-szagot 

b.l Amino-csoport .. 0,01 g készítményt 1 ml R-sósav és J ml " 1 "b ld 'k A ld 4 . v1z e egye en o un 
Az. ol ato~ -5 cs~pp fr1;sen készített 1 ~~-os nátriumnitrit-oldattal elegyítjük. 

z e egy ml R-natronlugban oldott 0,01 g R-naftol hozzáadására so··te"t' ·· „„' lesz, JJ . varos 

e) Szulfanilamid. 0,02 g szulfanilamidot 3 ml hírrított s 's b ld k " · 1 1 fi . - - .:::> o av an o un es az oldatot 
m mmaldeh1d-oldattal elegyítjük Fehér csapadék keletke "k · 1 l 

gltve narancsszínnel oldódik, de kihűléskor ismét kiválik Rz.nr a;traomnle' y ~el_ .. e
l "b d "k " · · - ug w osege en a csapa e nem oldod1k, de a folyadék tisztája elszíntelenedik„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok 0,5 g készítménv 5 ml R- " "' 5 l " · " · d 'k 'lk„l , . , sosav es m v1z elegyeöen 
mar a e ne u es tisztán oldódjék„ Az oldat színe nem lehet e " bb · 
a P 1 színmérték-oldat.. · rose , mrnt 

e) Lúgo.sság, .fava.55ág„ 2 g finoman elporított készítményt 40 l f · · k"r 
1 

1 . r 1 k L h" , - m r1ssen ii.or·ralt viz-
ze . percig iorra un „ · e utes után a csapadékos fiolyad"k t 6 , , „„, l"" d ' · . e o cm atmero1u 
e„ore megne ves1tett papuosszűrőn megszűrjük Ezt · ·· d 'k h , ~ ' 
az f}, i) és j) alatti vizsgálatokhoz is. 10 ml siüredé: ~zucsreeppe ertr asl;nallJ.uk -1eno ita e1n., 
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oldat\ól nem színeződhet, de 0,2 ml 0,01 n nátronlúg hozzáadásái:a rózsa„ 
színűvé váljék A 0,30 ml 0,01 n sósavval elszíntelenített elegy 2 csepp !-metil·· 
vörös-oldattól narancs„, vagy vörösszínű legyen 

f) Nehéz fémek {ólom, vas, cink stb.). 10 ml e) szerinti szüredéket az L 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb 
ilL Fe vagy Zn.. ' 

g} Arzén. 1 g készítményt az L 102. lap a) szerint elroncsolunk és az L 97. lap 3/a 
szerint - arzén·-mértékoldat nélkül - R-kalciumhipofoszfit-oldattal vizs·· 
gálunk .. A készítmény arzént nem tartalmazhát,, 

h} Ammónium. 0,25 g készítményt az L 99 lap 7/b szerint vizsgálunk.. A készítmény 
ammóniát nem tartalmazhat. 

i) Szulfát„ 5 ml e) szerinti szüredéket az L 99 .. lap 9/a szerint ·-szulfát-mérték·· 
oldat nélkül - vizsgálunk A készítmény szulfátot nem tartalmazhat 

j} Klorid. 10 ml e) szerinti szüredéket az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 50 'Y _Cl. 

k} Szu!Janilsav. 0,2 g készítmény 6 ml R-acetonban maradék nélkül, tisztán oldódjék. 
1) Idegen szerves anyagok 0,2 g készítményt, előzetesen tömény kénsavval kiöblített 

kémlőcsőben, 5 ml tömény R•kénsavban oldunk Az oldat nem lehet erősebb 
színű, mint a P 1 színmérték-oldat„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 
m) Szárítási veszteség. O,I mg pontossággal mért, kb. 0,5 g készítm~nyt az I. 104 .. 

lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 0,5 % 
lehet. 

n) Izzítá<i maradék. 0, 1 mg pontossággal mért, kb 0,5 g készítményt az I. 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk.. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet, 

o) Tartalmi meghatározás O, 1 mg pontossággal mért, kb .. 0,05 g készítményt 500 ml-es, 
üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 1--2 ml R-·nátronlúgban oldunk Az oldatot 
200 ml vízzel hígítjuk, 25 ml legtöményebb R-sósavat csurgatunk hozzá és 
1 g káliumbromidot oldunk fel benne. A reakcióelegyhez állandó rázogatás 
közben addig csepegtetünk 0,1 n káliumbromát-oldatot, míg a folyadék mara
dandóan sárgaszínű lesz. Ekkor késedelem nélkül 1 g káliurnjodidot szórunk 
a lombikba s azt vízzel megnedvesített dugójával elzárva, jól összerázzuk .. 
A szabaddá vált jódot 5 perc mulva O, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk. 
Je!zőül !-keményítő-oldatot használunk. 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 4,305 mg (lg ,63399) szulfanilamidot 
(C6H80 2N2S) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 

olvadáspontja azonos legyen„ 
.Megjeg)'zis. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készit-

mény használható 
Eltartás. Jólzáró üvegdugós edényben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
Szulfanilamidottartalma( a «Pulvis sulfaboriwrn és a «Tabletta sulfanilamidi g 0,5»„ 
Másnh1 .. «Streptocidum album» (Sz. VIII.), «Deseptyl» (V„ N .. )„ Paraami-

nobenzolsulfamid. 
Adagolás .. 

498 

Legnagyobb egyszer·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokárns egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

3,0 g 
12,0 g 
l-2g 
3-7 g 

304. 

+ Sulfathiazolum 
( Suifathiazol.) 

Szulfatiázol 
2-Szulfanila:mido-tiazol 

ms = 255,32 

Színtelen, vagy csaknem színtelen kristálvok, vagy fehér illetőleg csaknem 
fehér kristályos por. Szagtalan és csaknem íztelen LegaÚbb 98, 5 % szulfa.
tiazolt (C9H 90 2N 3S,) tartalmaz .. 

Oldékon)'ság. 3000 sr hideg, 40 sr forró víz, 100 sr R-szesz, 50 sr aceton oldja. 
Éterben és kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan. Alkálilúgok és híg erős 
savak sóképzéssel oldják. 

Kémhatás. 0,5 g készítményt 20 ml frissen kiforralt vízben forralással oldunk. 
A rázogatás közben lehűtött csapadékos folyadékot megszűrjük. A szííredék 
semleges vagy gyengén savanyú. · · 

Olvadáspont. 198°-202°. 
Azon~ssági vizsgálat 

a) 0,2 g készítmény száraz kémlőcsőben óvatosan hevítve, barnapiros-színű csep·· 
pecskévé olvad, majd erősebb hevítésre előbb ammónia„, később anilin- és 
kénhidrogén-szagot árasztva bomlik. 

b) Amino-csoport„ 0,01 g készítményt 1 rnl R-sósav és 1 ml víz elegyében o]dunk 
majd 4---5 csepp frissen készült 1 %-os nátriumnitrit-oldattal elegyítünk. A folya„ 
dék 2 ml R-nátronlugban oldott 0,01 g /1-naftol hozzáadására sötétvörös lesz„ 

e) Tiazolil-c.soport. 0,05 g készítményt 1 ml hígított sósavban oldunk„ Kevés cink
reszeléket téve az oldatba, kénhidrogén fejlődik„ 

d) Szu!Jatiazol.. 0,02 g készítményt 1 ml R-nátronlúgban enyhén melegítve oldunk 
és 3-4 csepp R-réz(II)szulfát-oldatot elegyítünk hozzá.. Zöldeskék-színű 
csapadék keletkezik„ (Különbség a szulfametiltiazoltól és szulfapiridintől.) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.s s.<;Ífl:ező anJ1agok. 0,5 g készítmény 5 ml R-sósav és 5 ml víz elegyében 
maradék nélkül és tisztán oldódjék,. Az oldat színe nem lehet erősebb, mint 
a B 2<'színmérték-oldat 

f) SavaJság (szu!Janilsav)„ 0,.5 g finoman elporított készítményt 1 percig 10 ml frissen 
kiforralt és lehűtött vízzel rázogatunk, majd a keveréket 6 cm átmérőjű, előre 
megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük, 
A szür~dék 1 csepp I-metilnarancs-oldattól sárgára színeződjék, 

g) }{ehéz fémek (ólom, vas, cink stb.) 1,5 g készítményt 1 percig 30 ml vízzel forralunk„ 
A rázogatás közben lehűtött csapadékos folyadékot megszűrjük. Ezt a szüredé·, 
ket használjuk a J) és k} alatti vizsgálatokhoz is. 

32* 

10 ml szüredéket az I. 96, lap 2/a szerint vizsgálunk A változás megengedett 
n1értéke grammonként 20 ·y Pb ill, Fe vagy Zn„ 
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h) „A.rzén„ 1 g készítményt az I. 102. lap a) szerint eh~ncsolunk és az l. 97„ lap 3/a 
szerint·- arzén-·mértékoldat nélkül - R-kalciumhipofoszfit-o!datt_al vizsgálunk„ 
A készítménv arzént nem tartalmazhat. 

i) .Atnni6niuni.. 0,25 g készítményt az l 99„ lap 7/b szerint vizsgálunk. A készítmény 
ammóniun1ot nem tartalmazhat. 

j) Szulfát, 10 ml g) szerinti szüredéket az L 99, lap 9/a szerint vizsgálunk, A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 100 y 804. 

k) Klorid, 5 ml g) szerinti szüredéket az L 100,, lap 10/a szerint vizsgálunk A vál
, tozás megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL 

1) Idegen s.<;erves an:.yagok. 0,2 g készítményt, előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
kémlőcsőben, 5 ml tömény R-kénsavban oldunk„ Az -oldat riem lehet erősebb 
színű, mint a Z 3 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

~) Szárítá.si veszteség. 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,5 g készítményt az I„ 104 .. 
lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0,.5 % 
lehet. 

. n) Izzítási maradék„ o,·1 mg pontossággal mért, kb. 0,5 g készítményt az I. 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk„, Az enyhén 'kilzzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. . 

.<;>) 'T"artalmi meghatározás. O,l nig pontossággal mért, kb„ 0,0.5 g készitményt 200 ml-es 
brómozólombíkban 3 inl_ R-nátronlúgban oldunk és az oldathoz 30 ml vizet 
elegyítünk. Az oldatot - 20,00 ml O, 1 n kállumbromát-oldatot alkalmazva -
az I„ 131„ lap 19) szerint vizsgáljuk ... A. brómozási idő 5 perc„ A jód visszaméré'.{e 
előtt a lombik tartalmát 100 1nl VÍ?;zel hígíquk 
1 ml 0, 1 n káliumbromát,-oldat 4,25 5 mg (lg ,62893) szulfatiazolt 
(C,H90 2N3S2) jelez,, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen,, 
-~ Megjeg_rzés,, Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható, 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk 
Szulfatiazolt taitalma;:: a« Tabletta iulfathiazoli g 0,5» és az «lnj sulfathíazoli 20%» 
lvfásnév,, «Norsulfazolum» (Sz, VIII ), «Cibazol» (V, N),. 
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Adagolás,, Legnagyobb egyszed adagja per os 3,0 g 
i ven, 3,0 g 

L·egnagyobb napi adagja per OS 12,0 g 
i,, ven, 9,0 g 

Szokásos eg_rs;::eri adag;a per os 0,5-2 g 
i, ven, 1-2 g 

Szokásos napi adag;a per os 3-7 g 
i,. ven. 1-4 g 

s 

305. 

Sulfur praecipitatum 
( Sulfv.r praecip.) 
Lecsapott kén 

as = 32,07 

Halvány §ZUrKes, vagy zöldessárga-színű, igen finom, sima tapintású por. 
Szagtalan„ Ize nincs,, A kénsav felett kiszárított készítmény legalább 99,5 % 
S-t tartalmaz, 

OldékoieyJág,, Vízben, R-szeszben gyakorlatilag oldh<?tatlan, Kloroform kissé 
oldja,, Mintegy 100 sr zsíros olajban oldódik. 20 sr széndiszulfidban csaknem 
te1jesen oldódik , 

Azonossági vizsgálat 

a) K'én„ ÓvatoS melegítéskor könnyen mozgó sárga fűlyadékká olvad, mely tövább 
hevítve megsötétedik, sűrünfolyóvá válik, majd meggyullad és kéndioxid~· 
szagot árasztva, kékes lánggal teljesen elég 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

b) K'ri1tályos kén, A készítményben 100-szoros nagyítással, kristályos szerkezetű 
r'észecskék nem lehetnek láthatók. 

c) Savanág. 5 g készítményt 50 ml fiissen kiforralt és lehűtött vízzel, 2 percig erősen 
rázunk és a folyadékot vízzel megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük, A szü
redék semlegesítésére, 5 csepp !-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, legfeljebb 
1 ml 0, l n nátronlúg fűgyhat · 

d) Arzén„ A készítményt_ a «Sulfi.u pu1ver_atum lotum>> c)kkely e) pontja szerint 
vizsgáljuk„ A változás megengedett rriértéke 'grammonként .5 y As 

f') Kalcium,. 1 g készítményt 5 csepp R--sósavval megsavanyított 20 ml vízzel fel
forralunk„ A csapadékos folyadékot fűrrón szűrjük, Ezt a szüredéket használjuk 
a g) alatti vizsgálathoz is .. 
,5 ml szüredékhez annyi R-ammóni~-oldatot csepegtetünk, míg az amn:lónia 
szaga éppen érezhető,. A folyadékot továbbiakban az I 98. lap 5/a szerint vizs
gáljuk„ A változás megengedett mértéke grammonként 200 'Y Ca. 

f) Szulfid, tioszulfát, 1 g készítményt 20 ml vízzel rázogatunk, A folyadékot kristály
tisztára szűrjük és a szüredéket vízzel 20 ml-re egészítjük ki.. Ezt a szüredéket 
használjuk a h) alatti vizsgálathoz is,, 
10 ml szüredék 1-2 csepp R-ezüstnitrát-oldattól nem változhat., 

g) Szulfát. 4 ml e) szerintiszüredéket az I„ 99„ lap 9/a szerint vizsgálunk. Aváltözás 
megengedett mértéke grammonként 2.50 'Y S04 

h) Klorid„ 10 mlf) szerinti szűredéket az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonkérit .50 'Y CL 

Minőségi kvantitatív viz~gálat 

i) S;;áritári veszteség, 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,5 g készítményt az I. 104,, lap 
3) szerint tömény kénsav fölött 24 óráig szárítunk, A súlyveszteség legfeljebb 
0,5 % lehet, 
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j) lz:::,ftá5i maradék. O, 1 mg pontos~ággal mért, kb„ 0,5 g készítményt az I„ 104, lap 
4) sze1int porcelántégelyben óvatosan elégetünk„ Az enyhén kiizzított maradék 
legfeljebb 0,25 % lehet 

k) Tartalmi meghatározá5 .. A készítményt a «Sulfur pulveratum lotum>> cikkely f) 
pon~ja szerint vizsgáljuk. 
1ml0,01nnátriumtioszulfat-oldat0,1603 mg (lg ,20501) S-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 

ab) (kristályos kén) szerint. vizsgáljuk 0,2 g készítmény kis porcelántégelyben 
hevítve, maradék nélkül égjen el. 0,2 g készítményt 5 ml vízzel erősen össze-· 
rázunk A folyadékba mártott kék lakmuszpapiros nem pirosodhat meg .. Acsa
padékos folyadékot 1 ml R-ammónia-oldattal 2 percig rázogatjuk A megszűrt 
folyadék 2 ml R-sósavtól nem változhat. 

Afegjegp:.és. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható. 

Eltartds. Jólzáró üvegdugós üvegben, száraz helyen tartjuk. 
Lecsapott ként tartalmaz az «Unguentum sulfuratum flamm» és az «Unguentum 

sulfuratum fuswm» 

s 

Inkompatibilis oxidáló anyagokkal. 
.lv!ásnév. «Lac sulfuris)i, Kéntej. 

Adagolás .. Szokdsos egyszeri adagja 
Olajos szuszpenzióban 
Szokdsos napi adagja 
Olajos szuszpenzióban 

306. 

per os 0,5 -·2 g 
i musc .. 0,01-0, 1 g 
peros 2g 
i. musc 0,01-0, 1 g 

Sulfur pulveratum lotu:m 
( Sulfur pulv.. lot.) 

Mosott kénpor 
as = 32,07 

.Jellegzetes sárgaszmu, nem tapadó, kissé érdes tapintású, finom por. 100-
szoros nagyítással át nem látezó, lekerekített, alaktalan részecskék, ezekből 
összeállt rögö_k és itt-ott kristályok láthatók benne. Szaga alig érezhető, nem 
kellemetlen lze nincs. A kénsav felett kiszárított készítmény legalább 99,5 % 
S-t tartalmaz .. 

Oldékoiuság Vízben, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan .. Kloroform kissé 
oldja. Mintegy 100 sr zsíros olajban oldódik 20 sr széndiszulfidban a készít
mény zöme (a és A kén) feloldódik. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kin Óvatos melegítéskor könnyen mozgó, sárga fülyadékká olvad, mely tovább 
hevítve megsötétedik, sűrűnfülyóvá válik, majd meggyullad és kéndioxid-· 
szagot árasztva, kékes lánggal teUesen elég„ 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Savasság. 2 g készítményt 50 ml frissen kiforralt és khűtött vízzel 2 percen át 
ráz„ogatunk és a folyadékot megnedvesített paphosszűrőn megszűrjük„ A szü
redék semlegesítésére, 5 csepp 1-fenolftalein-oldatot használva je!zőül, legfeljebb 
1 ml O, 1 n nátronlúg fogyhat 

<:) Arzén. Óraüveggel lefedett, 100 ml-es hengerpohárban, 2 g kénport 45 ml vízzel 
és 5 ,rril R-ammónia-oldattal gyakori rázogatás közben eg)r óráig vízfürdőn 
melegítünk„ Az ammóniás vizet papirosszűrőn leszűrjük s a szüredéket víz
für·dőn szárazra párologtatjuk„ -A maradékot 1 ml tömény R-salétromsavval 
ismét szárazra párologtatjuk. A száraz maradékot· az l 97„ lap 3/a szerint 
vizsgáljuk A változás megengedett mértéke grammonként 5 'Y As„ 

Minőségi kvantativ vizsgálat 

<l) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,5 g készítményt az I. 104. lap 
3) szerint tömény kénsav felett 24 óráig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 
0,5 °lo lehet. 

e) Izzítási maradék.. O, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,5 g kénport az. L 104 .. lap 4} 
szerint porcelántégelyben, óvatosan elégetünk. Az enyhén kiizzított maradék 
legfeljebb 0,5 % lehet. 

f) Tarialmi meghatározás. Kénsav felett szárított, 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,03 g 
készítményt 5 cm átmérőjű üvegcsészében 1,0 g R-káliumcianiddal, 2 ml vízzel 
és 4 t'nl R-szesszel vízfürdőn addig melegítünk, míg a kén feloldódott. Az el-· 
párolgott folyadékot 2 tf víz és 4 tf R-szesz elegyével időnként pótoljuk. A kén 

1 feloldódása után az üveg csésze beszárított tartalmát vízzel mérőlombikba 
öblítjük s vízzel 100 ml-re egészítjük ki. Az oldat 5,00 mks részletét 100 ml-es 
főzőlombikban 50 ml vízzel elegyítjük, s 1 g bórsavat oldunk fel benne és kevés 
durva horzsakőport hintünk a fülyadékba„ A lombik tartalmát, az elpárqlgó 
vizet időnként prStolva, 10-12 percig élénken forraljuk„ A lehíítött fOlyadékot 
200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba öntjük, 5 ml R-sósavvaf megsava
nyítjuk s cseppenként annyi btómos vizet elegyítünk hozzá, hogy az oldat színe 
.5 pe1c multán is sárga maradjon .. A bróm fölöslegének megkötése céljából gyors 
mozdulattal l ml 5 %-os' R-fenol-oldatot öntünk a folyadékba. A lombik tar-· 
talmát néhányszor összerázzuk, miközben a lombik dugóját néhányszor meg
lazítjuk, hogy a dugó mellett lévő folyadék is megújuljon .. Ezután 0,5 g R-kálium
jodidot szórunk a lombikba s félóra multán a kiválott jódot, néhány csepp I-ke ... 
ményftő-oldatot ha~zná]va jelzőül, 0, 01 n nátriumtioszulfat-oldattal titráljuk„ 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfat-oldat 0,1603 mg (lg ,20501) S-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 0,2 g-ja 
kis porcelántégelyben hevítve, maradék nélkül égjen eL 0,2 g készítmenyt 
5 ml vízzel erősen összerázunk. A folyadékba mártott kék lakmuszpapiros nem 
pirosodhat meg .. A csapadékos folyadékot 1 ml R-ammónia-oldattal 2 percig 
rázogatjuk. A megszűrt folyadék 2 ml R-sósavtól nem változhat.. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, száraz helyen tartjuk.. 
Mosott kénport tartalmaz a «Pulvis frangulae wmpositus» és a «Pulvis sennae 

compositum. 
Inkompatibilis oxidáló anyagokkal.. 
Másnév. «Sulfor depurat)rm» (Sz .. VIII.) .. «Sulfur s'ublimatum lotum». 
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Adagolás. Szokása s egyszeri adag; a 
Szokásos napi adagja 

1-4 g 
2-8g 

lvfegjegy·zis.. A «Kalium sulfmatum crudum» és a «Solutio calcii sulfürati» 
készítéséhez technikai minő.ségű kénport is használhatunk.. 

307. 

+ Sympaetham.inum 
(Sympaetham) 

Szimp~tamin 

dl-a-( 4-0xifenil )-fi-metilamino-etanol 

HO CH CH NH CH O' . 
DH 

C,H1,02N ms = 167,20 

Fehér, vagy kissé sárgás kristályos por.. Szagtalan„ Íze enyhén keserű. Leg
alább 99 % szimpetamint (C,H„0 2N) tartalmaz. 

Oldékonyság„ Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ R-szeszbeh, éterben, kloro
formban kis mértékben oldódik. Savak és lúgok sóképzés közben oldják 

Kémhatái. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka ( 1 + 19) 
semleges vagy gyengén lúgos. 

Olvadáspont„ 184°-188° (gyorsan melegítve!)„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Amin-c.<0port, 0,1 g készítményt 1 ml R-sósavban oldunk. Az oldatból 2 ml R
ammónia-oldattól, a ki:mlőcsö falát belül üvegbottal dörzsölgetve, fehér kristá„ 
lyos csapadék válik ki 

b) Fenolo.s hidro.•il .. 0, 1 g készítmény 5--6 csepp R-nátronlúgban és 1 ml vízben 
oldódik 

c) Szimpetamin .. 0,02 g készítményt 1 csepp R-nátronlúgban és 15 ml vízben oldunk, 
majd az oldatot 1 ml R-brómos vízzel és 5 ml 10 %-as ammónia-oldattal elegyít·· 
jük„ Az oldat sárgásbarnára színeződik A szín levegő hatására elmélyül. 

d) 0, 1 g készítményt 1 csepp R-sósavban és 3 ml vízben oldunk„ A.z oldatba 2 X 5 
mm-es piros lakmuszpapiros-szeletkét dobunk és 0, 1 n nátronlúgga1 gondor;;an 
semlegesí~jük, majd a semleges oldatot 3 ml 5 %-os káliumoxalát-oldattal össze„. 
rázzuk .. Lassanként fehér kristáiyos csapadék válik ki„ A kevés vízzel mosott 
és 105°-on kiszárított kristályok olvadáspontja 240°-243° (gyorsan melegítve!). 

e) 0,01 g készítményt 1-2 csepp R-kénsavban és 1 ml vízben oldunk.. A reakció
keverék 2 csepp R-réz(II)szulfüt-oldattal és 2 ml R-nátronlúggal elegyítve, 
ibolyaszínű lesz E szín éterrel nem rázható ki.. (Megkülönböztetés a szim„. 
propamintóL) 
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f) 0,1 g ké>Zítményt 0,5 ml R-kénsavban és 2 ml vízben oldunk.. A savanyú oldat 
1-2 csepp R-vas(III)klorid-oldattól ibolyaszínű lesz. (Megkülönböztetés a 
szinlpropamintóL) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

g) Oldhatatlan és színező anyagok O, 1 g készítmény 0,5 ml R-sósavban és 10 ml víz
ben maradék nélkül, tisztán oldódjék.. Az oldat színe nem lehet erősebb a Z l 
színmérték~oldatnál, 

h) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb.)„ 0,5 g készítményt az I. 96 .. lap 2/b szerint vizs .. 
gálunk A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb, illetőleg 
Fe vagy Zn. 

i) Szulfát, O, 1 g készítményt 1 ml R-sósavban oldunk, majd az oldatot az l. 99„ 
lap 9/a szerint ·- szulfát-mértékoldat nélkül -„ vizsgáljuk.. A reakcióelegy nem 
változhat.. 

j) Klorid. 0, 10 g készítményt 1 ml R-salétromsavban oldunk, majd az oldatot az 
I. 100, lap 1 O(a szerint ·-- klorid-mértékoldat nélkül - vizsgáljuk. A reakció„ 
elegy nem változhat. 

k) Metilaminometil-( 4-oxifeni/)„keton O, 1 g készítményt néhány csepp R-ecetsavban 
és 5 ml vízben oldunk, majd az oldatot 1 csepp fenilhidrazinnal elegyí~jük .. 
Az oldatból 5 percen belül nem válhat ki csapadék. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

1) Szárítási veJzte5ég. 0, 1 mg pontossággal mért, kb„ 0,20 g készítményt az I. 104,. 
lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % 
lehet. 

m) Izzítási maradék„ 0,1 mg pontosságg~J mért, kb„ 0>50 g készítményt az l. 104 
lap 4) szerint elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,2 % 
lehet.. 

n) Tartalmi meghatározás.. 0, 1 mg pontossággal mért, kb .. O, 15 g készítményt 50 ml-es 
Erlenmeyer···lombikban szükség esetén enyhe melegítéssel 20,00 ml 0,1 n sósav
ban oldunk. Az oldatot, 1 csepp 1-metilvörös-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n 
nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n sósav 16,72 l)lg (lg ,22324) szimpetamint (C9H 130 2N) jelez„ 

o) Tartalmi meghatározás (nitrogén) .. 0,1 mg pontossággal mé1t, kb. 0,03 g készítményt 
az L 117. lap 14) szerint vizsgálunk. Előtétnek 20,00 ml 0,02 n kénsavat hasz
nálunk„ 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t, illetőleg 3,344 mg (lg ,52427) 
szimpetamint (C,H130 2N) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az e) szerint azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos 

olvadáspontú készítményt a g) (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizs„ 
gál juk .. 

Afegjegy:ds„ Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít-
mény használható. ' ·· 

Eltartás. Jólz:Író üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk, 
Szimpetamint tartalr'naz az «lnj.. sympaethamini hydrochlorici 6%». 
Márnév. «Sympathomim» (V.N.J 
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Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja per os 
s„ cut. 

Legnagyobb napi adagja per os 
s .. cut 

Szokásos egyszeri adagja per os 
s„ cut„ 

Szokásos napi adagja per os 
s .. cut. 

0,15 g 
0,12 g 
0,6 g 
0,5 g 
0,05-0,l g 
0,06 g 
0,15-0,3 g 
0,25 g 

A készítményből oldatot számított mennyiségű sósav11al, rendeléskor kés;:ítünk. 

C10H150N 

308. 

+ Sytnpropatninutn 
(Sympropam.) 

Szimpropamin 
dl-a-( 4-0xifenil)-P-metilamino-propán 

~H·Cl-13 
CH2 CH CHs 

~ 

~ 

OH 
ms = 165,23 

Fehér, kristályos por. Szagtalan .. fze édeskés, s6s Legalább 99 % szimprn·· 
pamint (C10H150N) tartalmaz. 

Oldékonyság .. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan .. 3 sr meleg R-szeszben oldódik. 
Savak pezsgés nélkül, sóképzés közben oldják. 

Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
semleges vagy gyengén lúgos„ 

Oluadáspont. 159°-163°. 

Azonossági vizsgálat 

a) Am1'.n-csoport„ 0,2 g készítményt 1 ml R-sósav és 4 ml víz elegyében oldunk, majd 
az oldatot 1 ml R-nátriumkarbonát-oldattal összerázzuk,. Az oldatból, ha a 
kémJőcső bel~ő falát üvegpottal dörzsölge~jük, iassanként fi;hér kristályos csa
padék válik ki .. 

b) Fenolos hidro.xil. O, I g készítmény 1 ml R-nátronlúg és 2 ml víz elegyében oldódik. 
c) Szimprrpamin. 0,5 g készítményt 0,.5 ml R-kf-nsavhan és 2 ml vízben oldunk majd 

az oldatot R-nátronlúggal gondosan semlegesí~jük. A semleges oidat 1-2 csepp 
R-vas(III)klorid-oldattól ibolyaszínű lesz. (Megkülönböztetés a szimpet
amintóL) 
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dJ 0,01 g készítményt 1-2 csepp R-kénsavban és 1 ml vízben oldunk Az oldatot 
2 csepp R-ré7(II)szulfát-oldattál és 2 ml R··nátronlúggai elegyírjük A reakció
kev~rék kékes színe nem váltcizik„ (Megkülönböztetés a szimpetamintót) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok. 0,2 g készítmény 1 ml R-sósav és 4 ml víz elegyében 
maradék nélkül> tisztán es színtelenül 01dódjék. Az oldat színe ne~ lehet erő·· 
sebb a Z l színmérték-oldatnáL 

f) Nehéz fémek (ólom, higany, vas, cink >tb), 0,5 g készítményt az L 96. lap 2/c szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb, (Hg), illető·· 
leg Fe vagy Zn. 

g) S,:uifát., 0, 1 g készítményt 1 ml R-sósavban és 4 ml vízben oldunk, majd az oldatot 
az 1. 99. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat nélkül - vizsgá~juk. A reakció
elegy nem változhat. 

h) Klorid. O, 1 g készítményt 1 ml R-rnlétromsavban és 4 ml vízhrn oidunk. Az oldatot 
az L 100„ lap 10/a szerint - klorid-mértékoldat nélkül - vizsgáljuk. A reakció
ele)!y nem változhat.. 

i) Idegen s terves a11;vagok 0,2 g készítményt.. előzetesen tömény k~p~avval kiöblített 
kémlőcsőben, 5 rlil R-kénsavban oldunk„ Az oldat színe nein lehet erősebb a 
P ·7 színmérték-oldatnál. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) S,eárítéri· ve1,etesPg. 0,1 mg pontos::ággal mért, kb, 0,2 g ké::zítményt az L. 104 .. lap 
3) szerint 10.5°-on állaridó súlyig szárítunk., A 'iúlyveszteség legfeljebb 1 <;,~ lehet„ 

k) Jz:;}tá.si maradék .. O,l mg pontoo;sággal mért, ~b,. 0,50 g készítményt az I. 104 lap 
4) szerint elhamva~ztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljf·bb 0,2 % lehet.. 

l) Tartalmi meghatározás„ O, l mg pontossággal mért, kb. 0, 15 g kéSzítményt 50 ml-es 
Erlenmeyer··1ombikban, szük~ég esetén enyhe melegítéssel 20,00 ml 0, l n sósav
ban oldunk„ Az oldatot, 1 csepp 1-metilvörös-oldatot hasznáiva jelzőül, 0, 1 n 
nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n sósav 16,52 mg (lg ,21809) szimpropamint (C"H150N) jelez .. 

m) Ta1ta'1ni meghatározá5 (nitrogén) 0, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,03 5 készítményt 
az I 117. lap 14) szerint vizsgálunk. Előtétnek 20,00 ml 0,02 n kénsavat hasz
nálunk. 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t, illetőleg 3,305 mg (lg ,51912) 
szimpropamint (C10H 150N) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos olvadás-· 
pontú készítményt az e) (oldhatatlan és színező anyagok) ésf) (nehéz fémek) 
szerint vizsgáUuk„ 

Megjegyzés. Injekció készítésére csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használhat6. 

Eltartás. J6lzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk. 

Szimprnpamint tartalmaz az «lnj. sympropamini hydrochlorici 1 %»· 
ldásnév. «Veritol» (V. N .. ) 
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Ada,golás. Legnagyobb egyszei:·i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szaká<as napi adag;a 

per os 
s. cut 
per os 
s„ cut.. 

per os 
s., cut. 
per os 
s„ cut. 

0,05 g 
0,04 g 
0,2 g 
0,16 g 

0,01--0,02 g 
0,02 g 
0,05-0,6 g 
0,03--0,6 g 

A kés;:,ítmérl)>ből oldatot s;:ámitott men"'yiségil sósavval, iendeléskor kéidtünk. 

309. 
Talcum. 
(Talc.) 

Talkum 

Természetes talkumból (magnéziumhidrogénszilikát-féleség). szükség esetén 
sósavval való mosással készült fehérszínű, igen finom por.. Iztelen és szag-· 
talan„ Tapintása zsitos .. Vízzel alig nedvesedik meg„ 

Oldéko"'yság .. Vízben vagy savban csaknem oldhatatlan„ Alkálilúgok rész-· 
ben oldják. 

Ki!inlzatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 9) sem
leges .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Magnézium„ 0,5 g készítményt. 1 g nátriumhidroxiddal és 5 ml vízzel 5 percig 
forra1u.nk. A csapadékos folyadékot vízzel 20 ml-re kiegészítjük .. Ezt a csapadékos 
folyadékot használjuk a b) alatti vizsgálathoz is. 
A folyadék egyik felét legtöményebb R-sósavval (kb. 1 ml) megsavanyítjuk 
és 1 g R-ammóniumkloridot oldunk fel benne, majd felfOrraljuk és megszűrjük„ 
A szüredéket R-ammónia-oldattal meglúgosítjuk, majd összerázás után. io;;mét 
felforraUuk és szükség esetén (alumíniumhidroxid) kristáJytisztára szűrjqk„ 
A szüredéket 1 ml R-ammóniumfoszfát-oldattal elegyítjük .. Dús, eleinte 'Kocso
nyás, később kristályos csapadék keletkezik (magnéziull}ammóniumfoszfát)„ : 

b) Szilikát. Az a) szerinti csapadékos folyadék másik felét megszűrjük. A szüredék·· 
ben 1 g ammóniumkloridot oldunk s az oldatot legtöményebb R-sósavval 
(kb.. 1, 5 ml) erősen megsavanyítva forrásig melegítjük Az oldatból csaknem 
színtelen, kocsonyás csapadék válik ki.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Szlnező anyagok A talkum fehér legyen. 2 g talkumot 4 ml R-sósav és 36 ml víz 
elegyében 1 percig forralunk. A kihűlt csapadékos folyadékot vízzel 40 ml-re 
kii::gészítve megszűrjük„ A szüredék nem lehet az S 1 színmérték-olda:tnál erősebb 
színű„ 

A kristálytiszta "'üredéket az e), f) és j) alatti vizsgálatokhoz használjuk. 
cl) Savas·,ság, lúgosság„ 1 g talkumot 10 ml fi:issen kiforralt és lehűtött vízzel egy percig 

tázogatunk, majd a csapadékos folyadékot megszűrjük 10 ml szfuedék 0,1 ml 
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0,01 n nátronlúgtól és 2 c:sepp I-fenolftalein-o1dattól pirosra színeződjéki .az 
oldat 0,30 ml 0,01 n sósavtól azonban színtelenedjék el. · 

e) Ólom. 10 ml e) szerinti szüredéket az I. 96. lap l/a szerint vizsgálunk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb. 

f) Va5.. 0,4 ml e) ~zerinti szüredéket az I„ 97„ lap 4/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként .500 y Fe„ 

g) Karbonát„ 2 g talkumot 5 ml vízzel összerázunk . . i\..z 5 ml R-sósavval elegyített 
folyadék nem pezseghet. 

h) Klorid, 0,5 g talkumot 1 ml R-salétromsavval és 9 ml vízzel egy percig fürralunk 
és a lehűtött csapadékos fOlyadékot papirosszűrőn megszű1jük, 1 ml kristál-Y-· 
tiszta szüredéket az I„ 100. lap 10/a szei:'int vizsgálunk. A vált6zás megengedett 
mértéke gramrnonként .500 'Y Cl. 

Minőségi kvantitatjv vizsgálat 

i) J;::,zítá~i veszte.sél:·· O, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,5 g talku1not az I. 104. 1at=i 4 
szerint kiizzítunk Az izzítási veszteség legfeljebb .5 % lehet.. 

j) Savban_ oldható an_)'agok. 10,0 ml e) szerinti szűredéket az I„ 104„ lap 4) szerint vizs
gálunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 2 %, lehet.. 

k) Vii:;ben oldható anyagok 5 g talkumot 100 ml-es Erlenmeye;-lombikban 25 ml 
vízzel 30 percig fürralunk .. A lomb!k szájába tölcsért helyezünk s az elpárolgó 
vizet időnként Pótoljuk l\ kihűlt csapadékos folyadékot vízzel 2.5 ml-re kiegé
szí~jük és száraz papirosszűrőn kristálytisztára szű1:iük, 10,00 ml szűredéket 
az I„ 10.5: lap 5/a szerint vizsgálunk. A 105°-on áJJandó súlyig szárított maradék 
legfeljebb 0,2 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azono.snak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (színező.anyagok) és g) (karbonát) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá>.. l'vegdi;gós üvegben, nagyobb mennyiségbeu fedett tartályban 
tartjuk. 

Talklimot tartalma.z_ a «Barium .sulfuricu1n conditum», «Pulvi·s sparsoriu.s infantum» 
Jfásnév ... «Alu1ncn plu1nosum»„ 
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310. 

Terpinum hydratum 
( Terpín .. hydr.) 

Terpinhidrát 
I ,8-Dioximentán 

ms = 190,28 
Színtelen, fénylő kristályok, vagy fehér kristályos por.. Szaga gyengén aromás„ 

Íze enyhén kesernyés .. Száraz meleg levegőn mállik .. 1\,feJegítve vizet veszít, 
majd bomlás nélkül szublimál 

0/dékot!J'.ság.. 230 sr vízben, 32 sr forró vízben, 10 sr R-szeszben, 2 sr forró 
R-szeszben, 140 sr éterben, 140 sr kloroformban oldódik.. Illó-olajok, valamint 
forró jégecet is oldja„ Benzinben nem oldódik. · 

Kémhatás„ Frissen kiforralt forró vizes rázadéka (I + 19), lehűtés után vizs
gálva, semleges. 

Olvadáspont. 116°-119°, 

Azonossági yizsgálat 

a) Te1pinhidrát .. _0,05 g készítmény tömény R-kénsavban naranc~színnel oldódik,. 
b) 0,05 g készítményt 5 ml R•kénsavval forralunk. Az oldat megzavarosodik és 

orgonaillatot áraszt (terpineol)„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és s;;Jnezif anyagok, 0,.50 g készítmény 1,.5 ml f~rró R-szeszben maradék 
nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 

d) Terpentin„ A készítmény nem lehet terpentin·-olaj-szagú 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Jzzítá~i· maradék 0,1 mg pontos<ságga1 mért, kb„ 0,.50 g készítményt az I„ 104„ lap 
4) szerint vizsgálunk. Az enyhén ki izzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a <) (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk. A készítmény nem 
lehet terpentin-olaj-szagú. 
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Eltartá<. Jólzáió üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk .. 

Adagolá.s.. Szokásos egyszeri adagja 
Szokáso< napi adagja 

311. 

0,2-0,5 g 
0,6-1,5 g 

+ Testosteronolum propionicum 
(Testosteron„ prop„) 

Tesztoszteronol-propionát 
L1 •-Androsztén-3-on-I 7 P-ol-propionát 

Tesztoszter onol-pr opionsavészter 

C 22H 320 3 ms = 344,48. 

A testís-ből kivont, vagy koleszterinből előállított tesztoszteronol propionsav
észtere. 

Fehér vagy sárgásfehér kristályos por „ Szagtalan és íztelen. Levegőn nem 
változik. 

Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ R-szeszben, éterben, acetonban 
bőségesen oldódik. Zsíros olajok is olcjják. 

Olvadáspont. 118°-122° .. 
Spe<ifikusjorgatóképes <~g + 81 ° -tó! + 91 ° -ig, 1 %-os abszolút alkoholos oldatban 

vizsgálva„ 

Spaifiku< extinklió. 450-485 (legtöményebb szeszel készült oldatban 241 mµ 
hullámhosszon„) 

Azonossági vizsgálat 

a) Te.szto.s<;/fronol 0,04 g készítményt 4 ml R··sze-sszel és kb 0,40 g káliumhidroxiddal 
kémlőcsőbe forrasztva, vízfürdőn 30 percig melegítünk. A lehűtött elegyet 
1 O ml vízzel hígítjuk és R-sósavval semlegesí1jük A kiválott tesztoszteronol~ 
ból _álló csapadékot leszű1jük, vízzel mossuk és 30 percig 100°~on szárí~juk. 
A szárított csapadék olvadáspontja 1.50°-155°„ 

b) 0,02.5 g készítményt 3,5 ml 0,2 % hidroxilammóniumkloridot és 0,2 % nátrium
acetátot tartalmazó R·metilalkoholban oldunk. Az oldatot visszafülyó-hűtővel 
ellátott lombikban, 1 órán át forraljuk, majd 15 n1l vízzel hígí~juk. A kivált 
ketoximot üvegszűrőn szűrjük, vízzel mossuk és szárazra szivatjuk„ 70 %-os 
metilalkoholból való átkristályosítás után a 100°-on szárított kristályok olvadás
pon\ja 167°-170°. 
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Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.s 5ZÍnez!/ anyagok„ 0,01 g készítmény 1 ml_R-szeszben mar:adék nélkül, 
tisztán és színte]enül oldódjék 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Szárítási veszteJég O,I mg pontossággal mért, kb. 0,10 g készítményt az I 104, 
lap 3) szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 0,.5 % 
lehet. · 

e) Jzzítári maradék .. 0, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,20 g készÍtményt az I. 104 .. lap 
4) s_zerint elhamvasztunk„ Az enyhén kii_zzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat . 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadáspontja azonos 
legyeri .. 

Megjeg)'.zés. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható.. · , 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrénybenrnrtjuk." 
Tesztoszteronol-propionátot tartalnzaz az «lnjectio testo.steronoli' pro};ionici»„ 
Másnév. «Androfort» (V. N .. ) .. 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri jadagja r. musc. 0,10 g (hetenként 2--3-szor) 
Legnagyobb napi adagj" r. musc. 0,10 g (hetenként 2-3-szor) 

Szokásos egy.szeri adagja r. musc„ 0,005-0,025 g (hetenként 2-3-szor) 
Szokásos napi adagja i .. musc .. 0,005-0,025 g (hetenként 2-3-szor) 

312. 

+ + l Tetracainum hydrochloricum 
( Tetracaín. hydrochl.) 
Sósavas tetrakain 

Sósavas 4-butilamino-benzoesav-fi-dimétilaminoetil-észter 
Tetrakainiumklorid 

+ 

O
coo CH2CH2~(CHA 

1 c1-

NH CHz CH2 CH2 CH3 
C15H 240 2N 2.HCl ms = 300,82 
~"~ -

Színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por. Szagtalan.. Íze kesernyés; 
a nyelvet múlékonyan érzésteleníti. Legalább 96,5 % sósavas tetrakaint 
{C15H 2.02N2.HCl) tartalmaz. 
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OldékonJ>ság .. 8 sr \Íz, 6 sr R-szesz, 31 sr kloroform oldja .. Éterben gyakorla
tilag oldhatatlan. 

Kémlzat!Ís .. Frissen kiforralt és lehíítött vízzel készült oldata ( 1 + 19) gyengén 
savanyú„ 

Olvaddspont .. 144°-149° .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Tetrakain-bázis. O, 1 g készítmény 5 ml vízzel készült oldatát 1 ml R-ammóniaa 
oldattal elegyítjük, Fehér csapadék keietkezik, mely az edény falát belül üveg-· 
bottal dörzsölgetve, kristályossá válik. A szűrőre gy~jtött, kevés vízzel mosott, 
majd tömény kénsav fölött kiszárított kristályok olvadáspo1 ~ja 41°-44°. 

b) 0)05 g készít_ményt 5 ml vízben o}dunk és az oldathoz 0,5 ml 2.5 %-os kálium-· 
rodanid-oldatot elegyítünk, Fehér kristályos csapadék keletkezik (különbség 
a sósavas p1okaintól) . 

e) O, 1 g készítmény 5 ml vízzel készült oldatát 5 csepp R-kénsavval megsavanyí~juk 
és 0, 1 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldattal elegyítjük. A rózsaszínű oldat 
csakhamár barnássárga~színű lesz (különbség a kokaintól), 

d) Klorid. 0,01 g készítmény 3 ml vízzel készült oldatát 2-3 csepp R-salétromsavval 
rnegsavanyí~juk és 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal elegyí~jük. Fehér csapadé~ kelet·· 
kezik · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.5 5.<:;Íne;:;ó' an.:J1agok„ 1 g készítmény 50 ml flissen kifo11alt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék . 
Ezt az oldatot használjuk az f), g) és h) alatti vizsgálatokhoz .. 

f) Sava.51ág, Az e) szerinti oldat hidrogénkitevője az L 77„ lap 12) szerint meg
határozva, pH = 4,0-nél nem lehet kisebb. 

g) }lehéz fémek (óünn, vas, cink 5tb„)„ 10 ml e) szerinti oldathoz 1-2 ml kénhidrogénes 
vizet elegyítünk. A reakcióelegy nem változhat 

h) Szulfát. 10 ml e) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

i) Idegen szerve5 an)1agok„ Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g készítményt 
5 ml tömény R-kénsavban oldunk. r\z oldat színe nem lehet erősebb a P 1 szín
mérték-oldatnál„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) S;:;árítási veszteség. O, 1 mg pontossággal mért, kb,. 0,2 g készítményt az I. 104. lap 
3) szerint 105°·-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 3,5 ~~ 
lehet.. 

k) Izzítási nzaradék„ 0, 1 mg pontossággal mért, kb 0,20 g készítményt az I.. 104. lap 
4) szerint elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. 

1) Tartalmi meghatározás .. 0, 1 mg pontossággal mért,' kb. 0,03 g készítményt 2 ml 
vízben oldunk és az oldatot az I. 123. lap 17/a-a) szerint vizsgáljuk„ 
1 ml 0,0211. kénsav 5,287 mg (lg ,72321) tctrakain-bázist (C15H 24Ü 2N 2), illetőleg 
6,016 mg (lg ,77934) sósavas tetrakaint (015H 240 2N 2 HOi) jelez.. · 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás
pontja azonos legyen .. 
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A1egjeg)1zés. I1~jekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenórzött készít1nényt 
használhatunk. 

Eltartás. Igen jól záró üvegdugós üvegben, fénytől védve, a méregszekrénybcn 
tartjuk. 

Sósa·yas tetrakaint tartalnza;:, a «Suj1po5itoriu1n haenzo1rhoidale». 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal (bomlás, csapadék), bromido 

jodidokkal, higany- és ezüst-sókkal (csapadék), oxidáló anyagokkal. 
Másnév .. «Dicainum» (Sz. VIII.), «Pantocain» (V. N ). 

AdagoláL Legnagyobb egyszeri adagja per os ( 
0,02 g 

Legnagyobb napi adagja 
per rect. 1 
per os l 
per rect .. í 0,0 5 g 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adag;a 

per os 
per rcct. 
per os 
per rect. 

l 
l 

0,005-0,01 g 

0,01-0,02 g 

In:filtrációlzoz és ecsetelésre a sósavas tetrakain csak adrenalinnal együtt alkalmazható.! 
A sósazas tetrakainna/;; legnag_robb egyszeri adagja, ha azt 0,1-0,2%-os oldatban 
adrenalinnal együtt helyi érzéstelenítésre használjuk, testsúl)'kilogrammonként 0,002 g~ 
N)'álka!tártya ér;;éstelerdtésre 1-2 %-os oldalban adrtnalznnal legnag)'obb egJ szeri 
adagja 0,08 ,g 

313. 

>!< Tetrachloraethylem:nn 
( Tetrachlmaethylen.) 

Tetraklóretilén 
C! 2C = CCl 2 ms = 165,85 

Színtelen, könnyen mozgó, nehéz folyadék Szaga jellegzetes, kellemes; íze 
csípős. Nem gyúlékony. Fény hatására, valamint nedvesség jelenlétében fémek 
hatására bomlik. Legalább 99 % tetrak!óretilént (C 2Cl4) és legfeljebb 1 % 
tartósító anyagot (etilalkohol) tartalmaz , . 

Étencl 
' 

Oldékonyság Vízben gvakorlatilag oldhatatlan, ~-szeszben oldod1k. 
kloroformmal, benzinnel, benzollal mmden aranyban elegyedrk 
több illó- és zsíros olajat oldja .. 

A leg-

Kimhatá<i. Frissen kiforralt és lehlitött vízzel készült rázadéka semleges 
Sűrihég .. 1,615--1,623. 
Forráspont, 118°-122°. A készítn1ény egész mennyisége 118°-122° között, 

95%-a e határok között, de 1,5"-on belül desztilláljon át 
Törésmutató. 1,504-1,507 .. 

A-zonoss~gi vizsgálat 

a) 5 ml tetraklóretilént üvegdugós mérőhengerben 5 ml R-brómos vízzel 1 per_clg 
erősen rázunk„ A rázást negyedórai időközökben háromszor megismételjük. 
A bróm színe elhalványodik és az alsó fOl);adék1étegben fehér zavarosodás kelet
kezik (Különbs~g a klorofor_mtól és széntetrakloridtól..) 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan és színezó anJ1agok„ .A.. tetraklóretilén üledékmentes, kristálytiszta és 
színtelen legyen 

e) SavassáP„ 20 ml tetraklóretilént rázótölcsérben 20 ml frissen kiforralt és lehűtött 
\·Ízzel 2 percen át erősen iázunk„ Az elkülönült és megnedvesített papiros
szűrőn megsz{írt vizes rész egyik fele 5 csepp I-fenolvörös-oldattól sárgára szí

' neződjék és e szin 0>25 lnl 0,01 n nátronlúg hozzáadására vörösre változzék 
A vizes rés7. másik felét az e) alatti vizsgálathoz használjuk 

d) Szabad klói. 5 ml készítmén) t 5 ml vízben oldott, 0, ! g káliumjodiddal és 1-2 
csepp I-kemén;,;ítő-oldattal összerázunk„ Mindkét folyadékréteg színtelen ma
radjon. 

e) J(lorid A i:) szerinti vizes rázadék másik felét az I„ 100 lap 10.1a szerint - klorid
mértékoldat nélkül - vizsgá~juk. A ieakcióelegy nem változhat. 

f) Kénveg)ülelek. IO ml tetraklóretilént 3 ml 0,5 n propilalkohoJos kálilúg·gal és 5 csepp 
R-ólomacetát-oldattal erősen összerázunk, majd a folyadékot vízfürdőn, rázo-· 
gatás közben 2 percen át melegítjük. A reakciókeverék színe nem változhat 

g) Idegtn szerues anyagok. 10 ml készítményt előzetesen tömény kénsavval kiöblített 
üvegdugós kémlőcsőben, 5 ml tö1nény R-kénsavval 2 percen át rázogatunk. 
.A.z elkülönült, tö1nény kénsavas rész nem lehet erősebb színű, mint a B 4 szín-
1nérték-oldat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Szá1ítá5i nzaradék. IO ml készít1nényt az I. 104. lap 2) szerint \;Ízsgálunk .A~ maradék 
legfeljebb 0,02 ~~ lehet. 

i) Tarta!Jni n1cghatáio.?:,tls (kló1) 0, 1 mg pontossággal rnért kb„ 0,04 g készítményt 
az I. 119. lap 15/a szerint vizsgálunk„ Az elszappanosítás idede 8 óra. 
1 ml 0,1 n czüstnitrát-oldat 4,146 mg (lg ,61765) tetraklórctilént (C

2
Cl4)jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonos11ak talált és makroszkóposan megfelelőnek itélt készítmény 
forráspontja azonos legyen .. 

Eltartás Jólzáró üvt:gdugós üvegben, fén·ytől véd\;c, zárt szekrényben tar~juk. 
Másnév .. «Üxycid F» (V. N.), Pcrklóretilén. 

Adagolá; Legnagyobb adagja egyszeri kúrában 5 g 
Szokásos adagja egyszeri kúrában 2-5 g 

MegjegJ'Zé5. BelsőJeg csak teljes vizsgálattal ellenőrzött kés:-:ítmény használ
ható .. 
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314. 

Theobrominum 
( Theobromin.) 

Teobromin 
3,7-Dimetilxantin 

0 
11 

/e........_ 
HN, c·---N-CH 
l 11 '1 3 

O=c........_,/c........_ ~CH 
~ N 
CH3 

C
7
H 80 2N 4 ms=l80,17 

A kaka6bab -· Tlzeobroma cacao L -Sterwliaceae - magvának héjából nyert, 
vagy mesterségesen előállított termé_k 

Fehér kristályos por. Szagtalan. Ize gyengén keserű. Legalább 99 % teo
bromint (C7H 80 2N 1) tartalmaz. 

Oldékq'!vság. 3300 sr víz, 150 sr forr6 víz, 4000 sr R-szesz, 7000 sr kloroform 
oldja. Eter ben gyakorlatilag oldhatatlan. Alkálilúgok és hígított savak s6-
képzéssel oldják Nátriumszalicilát-oldatban bőségesen old6dik. 

Kémhatás, Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0,1 + 20) 
semleges .. 

Olvadáspont .. 348° -352° .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g teobromint porceláncsészében 5 csepp R-hidrogénperoxid-oldattal és 
5 csepp tömény R-sósavval megnedvesítünk és vízfürdőn szárazra párolog
tatUnk,. l\. narancsvörös-színű maradék pár csepp R-am1nónia-oldatban bíbor
vörös színnel oldódik. (murexid-reakció). 

b) 5 ml vízhez 0,05 ml 0,1 n nátronlúgot és 2 csepp !-fenolftalein-oldatot elegyítünk. 
A piross.zínű folyadék 0, 1 g teobrominnal hidegen rázogatva, nem változik, 
felmelegítve azonban elszíntelenedik; kihűlve pedig visszapirosodik (különbség 
a koffeintől és a teofillintől) 

e) 0, 1 g készítmény 1 ml 20 %-os nátron1úgban íürralás közben maradék nélkül 
oldódik s az oldat kihűlés után is tiszta marad (különbség teofillintől ; v„ ö„ 
;) alatti vizsgálattal). 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Lúgban oldhatatlan é5 színező anyagok. mg pontossággal mért, kb 0,20 g teobromin 
10,00 ml n nátronlúgban maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. Ezt 
az oldatot használjuk a p) alatti vizsgálathoz 

•e) Sava.nág, lúgoHág, .1 g elporított teobromint .50 ml frissen kiforralt forró vízzel 
1 percig rázogatunk„ A csapadékos fülyadékot lehűtjük és 6 cm átmérőjű, előre 
megnedvesített papirosszűrőn megszű1jük Ezt a szüredéket haszná~juk az .f), 
g), h) és l) alatti vizsgálatokhoz is. 
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10 ml szüredék 0,03 ml 0,01 n nátronlúgtól és 5 csepp I-brómtimolkék-oldattól 
kékre színeződjék, de 0,05 ml 0,01 n sósav hozzáadására színét sárgára változ
tassa„ 

f) NehézfJmek {ólom, vas, link stb.). 10 ml e) szerinti szüredéket az L 96. lap 2!a 
szerint ·- mértékoldat nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. 

g) Szulfát„ .5 ml e) szerinti szüredéket az I. 99„ lap 9/a szerint - szu1fat-mérték
oldat nélkül - vizsgálunk,. A reakcióelegy nem változhat.. 

h) Klorid 12,5 ml e) szerinti szüredéket<az L 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk. A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL 

i) Kqffein .. A készítményt a p) szerint vizsgáljuk. 
j) Teojillin (kef.fein) A e) szerinti oldat lehűtve fél óra mulva is üledékmentes és 

tiszta legyen. · 
k) Jllövén;1i kivonat-an}agok. 0, 1 g teobromin porceláncsészében 1 ml R-ammónia

oldattal eleg·yítve 5 percen belül nem színeződhet. 
1) Alkaloidák.. 5 ml e) szerinti szüredék 1 csepp 0, 1 n jód-oldattal elegyítve nem 

változhat. 
m) Idegen szerves anyagok; alkaloidák. 0,2 g teobromin 2 ml tömény R-salétromsavban. 

színtelenül oldódjék 
n) Oxidálható anyagok„ O,I g teobromint 1 ml R···nátronlúgban oldunk s az oldathoz, 

1 O ml vizet és 0, 10 ml 0, 1 n káliumpermanganát··oldatot elegyítünk. A folyadék 
5 perc mulva is rózsaszínű maradjon„ 

o) Idegen .sze1ve5 an}agok„ Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben, .5 ml tö1nény 
R-kénsavban 0,2 g elporított teobromint rázogatással oldunk. Az oldat színe 
nem lehet erősebb„ mint a z 1 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

pi K~ffein. A d) szerinti oldatot rázótölcsérben 10 ml R-kl01oformmal kirázzuk. 
Az elkülönült kloroformos réteget kevés vízmentes R-nátriumszulfáttal fedett 
kis vattapan1aton szűrjük„ .5,00 ml szüredéket az I.. 10.5„ lap 5/a szerint vizsgálunk„ 
A 100°-on 1 órán át szárított maradék legfeljebb a készítmény 1 %-a lehet. 

q) Szál'ítási veszteség, 0, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,2 g teobromint az I„ 104. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 0„5 ~1o, 
lehet 

r) lz"?-ítá5i 1naradtk. 0,1 n1g pontossággal mért, kb„ 0,5 g teobromint az I. 104. iap 4) 
szerint elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeUebb O, 1 ~{, lehet.. 

s) T"artaltni nieghatározás.. 0,1 mg pontossággal mért, kb„ 0,2 g teobromint elegendő 
R-nátronlúgban oldunk Az oldatot a «Theophyllinum» cikkely o) pontja 
szerint (II 521, lap) vizsgáljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 18,02 mg (lg ,25567) teobromint (C 1H.0 2N 4) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás
pontja azonos legyen. 0,20 g készítmény 10 ml n nátronlúgban maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fcnytől védve tartjuk. 
Teobromint tartalmaz a «Tabletta theobromíni jodati». 

Adagolás .. Szokásos egyszeri adagja 0,25-0,5 g 
Szokása.s napi adagja 0,75-1,5 g 
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315. 
Theobro:minum natrium sal:icylicm:n 

(Theobr. nati .. salic.) 

Teobrominnátrium-nátriumszalicilát 

Tájékoztató képlet: C,H,0 2N 4Na,C_,H,(OH)COONa,H20 ms = 380,28 

Fehér, kristályos p01 Szagtalan. fze lúgos és keserű. A 110"-on szárított 
készítmény legalább 46 % teobromint (C 7H80oN 1) és kb 35 % szalicilsavat 
(C 7H,;0,) tartalmaz. -

Oldékony1ág. 2 sr víz, 1 sr forró víz, kb 150 sr R-szesz oldja. 
Kémhatá1. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) lúgos .. 

Azon~ssági vizsgálat 

a) l\rátriunz.. \Tízzel megnedvesített kis próbáját, előzetesen kiizzított platinadróton 
nem \'ilágító lángba tartva, elhamvasztjuk A maradék a lángot tartósan élénk 
sárgára festi 

b) Tenbi·ornin., 0,01 g készítményt po1celáncsészében 5 csepp R-hidrogén
peroxid·-oldattal és 5 csepp tümény R-sósavval megned\·esítilnk és vízfürdőn 
szárazra párologtatunk .. A. narancsvörös-színű maradék pár csepp R-ammónia 
oldatban bíbo1vörös színnel oldódik (murexid-reakció). ~ 

c) Tcobromin 0,10 g készítményt 10 1111 vízben oldunk Az oldatot 2 ml R-kénsavval' 
megsavanyítjuk és 10 ml R-éterrel iázótölcsérben kirázzuk„ Az éteres réteget 
a d) alatti vizsgálathoz használjuk. A vizes réteg erösen zavaros (különbséo- a 
koffeintől) A zava1os folyadékban oldott éte?t-.tnelegítéssel elűzzük. A csapadékos 
folyadék, 2 g R-nátriumhidroxidot oldva benne, föltisztul Az oldat lehülés után 
is üledékmentes és tiszta [különbség a teofillintől; v, ö. m) alatti vizsgálattal]„ 

d) S;:,~licils~v„ ~ 
1

c) szerinti étcre~ réteget vízfürdő_n szárazra párologtatva, fChér, 
tusz~ru kr1stalyok maradnak \,issza. A maradék vizes oldata 1·~2 cs~pp I-vas(III)
klor1d-oldattól sötétibolyára színeződik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és s;:,ínezó„a1l)1agok„ 3 g készítmény 10 n11 fi:issen kiforralt és lehűtött vízben 
maradék nélkül oldótjjék. A 47 ml frissen_ kiforralt és lehlítött vízzel hícrított 
oldat csak kissé lehet zavaros, színe pedig nem lehet erősebb a B 2 s~ínmtfrték
oldatnál. 
Ezt a szükség esetén n1egszlirt oldatot használjuk az./), g), lz), f) és le) alatti 
vizsgálatokhoz. 

f) litehézfénzek (óloni, vas, cink stb.) 10 ml frissen készült e} szerinti oldatot 1 ml R-kén
hidrogénes vízzel elegyítünk. Az oldat színe nem lehet erősebb mint a kén
hidJogénes víz helyett 1 ml vízzel elegyített 10 ml fl:isscn készŰlt e) szerinti 
oldat.. 

g) Alkáliföld-féniek (nelu!;:,fén~ek) és annnóniunz . .5 ml e) szerinti oldat 5 ml R-nátrium
ka1 bonát-oldattal elegyítve nem változhat és fürrásig melegítve, nem lehet 
ammónia·-szagú. 

h) K'alcium,. 10 ml e) szerinti oldatot 1 ml R-nátronlúggal elegyítve az I„ 98. lap .5/a 
szerint savanyítás és kalcium-mértékoldat nélkül vizso-álunk. A reakcióelegy 
nem változhat. ;::, 

i) K'atbonát, 0,2 g készítmé1TJ t 1 ml R-kénsavval leöntve nem pezseghet, 
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j) Szulfát. 10 ml e} szerinti oldatot 5 ml vízzel és .S ml R-sósavval ös.szerázunk. A csapa-, 
dékos fol) adékot 6 cm átn1érqíú, megnedvesített papirosszlírőn megszűrjük. 
i\ kristálytiszta szüredéket az I. 99 lap 9/a szerint - külön savanyítás nélkül -
vizsgáUuk„ A \·áltozás megengedett niértéke grammonként 100 ·y S0 4 

k) K.lorid. 10 ml e) szerinti oldatot 5 n1l vízzel és .5 ml R-salétromsavval összerázunk 
és a csapadékos fol}adékot 6 cm átmérőjü, megnedvesített papirosszűrőn meg
szűrjük„ Ezt a szüredéket használjuk az n) alatti vizsgálathoz is. 
10 ml kristál; tiszta szüredéket az I. 100. lap í O/a szerint - külön savanyítás 
riélkül - vizsgálunk .!\. \·áltozás megengedett mértéke grammonként 100 'Y Cl 

1) Koffein„ A készítm~n) t a p) sze1int vizsgá~juk. 
m) TeofiUin. ,l\_:(;) szer:inti \·izsgálatban a zavaros fol: adék a 2 g R-nátrium..hidroxid 

feloldása után lehútve huzamosabb ideig is tiszta maradjon. 
n) Alkaloidák„ S ml ti) szerinti kristálytiszta szüredék 2 csepp 0,1 n jód-oldattal ele-· 

gyítve nem változhat. • 
o) Idegen s.ze1ves a1u'agok. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 0,2 g kiszá1ított 

kés.zítményt 2)5 ml tömény R-kénsavban rázogatással oldunk .. Az oldat színe 
nem lehet erősebb a B 2 színmérték-oldatnál, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

p) KO.ffein. mg pontossággal mért kb. 1 g készítményt 4 ml víz és 6 ml R·-nát1onlúg 
elegyében oldunk és az oldatot rázótölcsé1ben 10 ml R-ldorofCnmmal kirázzuk. 
Az elkülönült klorofOrmos réteget vízmentes nátiiumszulfáttal fedett kis vatta
pamaton szú1~jük, 5 ml szüredékct az I 10.5 lap .5/a szerint vizsgálunk. A maradék 
legitUebb a készítn1ény O, 5 %-a lehet. 

q) Szárítá'li veszteség. 0,1 mg pontossággal rnért kb 0,2 g készítményt az I„ 104 lap 
3) sze1int 110°-on állandó súi;ig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 10% 
lehet .. 

r) T'artabni nieghatátozás (teob1orrún). A 110°-on állandó súlyig szárított készítmény 
0,1 mg pont6ssággal 1nért kb 0,4 g-ját 100 ml vízbén oldjuk, n1ajd a <<Theo
phyllinum» cikkely o) pontja sze 1int vizsgáUuk. 
1 ml 0,1 n nátionlúg 18,02 mg (lg ,2556'7) teobromint (C 1H 80 21'4) jelez. 

s) T{ntabni nzeghatd1ozds (szalicihav). A 110°-on állandó súl:·ig szá1ított kéSzítn1ény 
0 1-1 mg pontossággal mért kb 0,07 g-ját rázótölcsérben 5 ml vízben oldjuk és 
5 inl R-kénsavval megsavanyítjuk. „A. csapadékos oldatot három ízben 15-15 ml 
R-éte1rel kii ázzuk Az elkülönült éter-részleteket vízmentes nátriumszulfittal 
fedett kis vattapamaton brómozó-lombikba szűrjük„ A szüredékhez 5 ml R
nátJonlügot é<> 15 inl \•izet elegyítünk, m~jd a ke\;erékhől az étert vízfürdőn 
ledesztilláUuk. A visszamaradt oldatot lehű~jük és 20,00 ml O, 1 n káEun1bJomát
oldatot alkalmaz\'a, az I 131. lap 19) szerint vizsgáljuk. 
A brómozás id~je 15 perc 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 2,302 mg (lg ,3621 ! ) szalicilsa\at (G,H60 3) 

jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és n1akroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
.s) (tcobron1in-tartalo1n) szerint vizsgáljuk„ 0,3 g készítmény 2 ml vízben maradék 
nélkül és tisztán oldódjék 

Eltmtá1. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől véd>e tartjuk. 
Inkompatibili1 savakkal, savanyú szirupokkal, alkaloida-sókkal, ammónium-· 

sókkal (csapadék), vas(III)sókkal (színeződés). 
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Másnév .. «Diuretinum» (Sz VIIL) .. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja per os 
per rect.. 

c
C,H,02NúH20 \ 

Szokásos napi adagja 

316. 

per oF 
per rect.. 

Theophyllinum 
( Theophyllin.) 

Teofillin 
1,3-Dimetilxantin 

~ e 
H C-N<' 'e NH 3 

1 11 1 
O=C........._ 3 /e........._ ~CH 

N N 
1 

CH3 

0,5-1 g 

1,5-3 g 

ms = 198,18 

A teacserje-_ Camellia sinensis L. 0 .. Ktze. - Camellia<tae- levelébőlnyert, vagy 
mesterségesen előállított térmék 

Színn,len kristályok vagy fehér kristályos por.. Szaga nincs fze gyengén keserű. 
Legalább 99,5% tcofillint (C 1H 80 2N 4,H 20) tartalmaz. 

Oldékonyság. 180 sr víz, 70 sr R-szesz, 3000 sr éter, 200 sr kloroform oldja. 
Fonó víz, fonó R-szesz bőségesen olqja .. Ammónia-oldatban, híg lúgokban, 
híg ásványi savakban sóképződéssel oldódik 

Kemhatás .. Frissen kifonalt és !eh ütött vízzel készült oldata (0, 1 + 20) gyengén 
savanyú„ 

Olvadáspont. 270°-274°. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,01 g teofillint porceláncsészében 5 csepp 3 %·-os R-hidrogénperoxid-oldattal és 
5 csepp tömény R-sósavval megnedvesítünk, majd vízfürdőn szárazra párolog
tatunk A narancsvö1ös-színíí maradék pár ·csepp R-annnónia-oldatban bíbor
vörös színnel oldódik (murexid-reakció) 

b) 5 ml vízhez 0,05 ml 0,1 n nátronlúgot és 2 csepp 1-fenolftalein-oldatot elegyítünk„ 
A pirosszínű folyadék, 0,1 g teofillinnel r~zogatva elszíntelenedik (különbség a 
koffeintől és teobromintól). 

e) 0,1 g teofillin 1 ml 20 %-os nátronlúgban melegítéskor feloldódik, de kihüléskor 
ismét kiválik (különbség a koffeintől és teobromintól)„ 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é5 színező an:.i1agok. 2 g teofillin 15 ml vízben fürraláS" közben maradék. 
nélkül és tisztán oldódjék (klórteofillin)„ A forró vízzel 40 ml-re kiegészített 
oldat színtelen legyen„ Az oldatot rázogatás közben lehűtjük és a csapadékossá 
vált folyadékot 6 cm átmérqjű, előre megnedvesített papirosszíírőn megszű1jük .. 
A kristálytiszta szüredéket az e), f), g) és i) alatti vizsgálatokhoz haszná~juk" 

e) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb ). 10 ml d) szerinti szüredéket az I 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb 
ill. Fe vagy Zn. 

f) Szulfát. 4 ml dj szerinti szüredéket az I 99. lap 9/a szerint - szulfat-mértékoldat 
nélkül- vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

g) Klorid 5 ml d) szerinti szüredéket az I„ 100. lap 1 O/a szerint vizsgálunk. A változás. 
megengedett mértéke grammonként 100 'Y Cl 

h) Teobromin, parar.antin, ko.ffein, növényi festéka1~yagok. 0,2 g teofillin 2 ml 10 ~{,-os
ammónia-oldatbari rázogatás közben 2 percen belül maradék nélkül és szín~ 
telenül oldódjék 

i) Alkaloidák; koffein 5 ml d) szerinti szüredék néhány csepp R-sósavval megsava
nyítva pár csepp 0, 1 n jód-oldattól nem változhat. 

j) Ox,idálható an_yagok 0,05 g teofillint enyhe melegítéssel 10 ml vízben oldunk. A le
hűtött oldatot 1 ml R-nátronlúggal és 0,10 ml O,l n káliumpermanganát-oldattal 
elegyítjük. A fülyadék 5 perc mulva is rózsaszínú legyen. 

k) Idegen «:eives anyagok (alkaloidák). 0,2 g teofillin 2 ml tömény R-sa]étromsavban 
színtelenül oldódjék. 

1) Idegen 5zerves a1?ragok. Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény 
R-kénsavban 0,2 g elporított teofillint oldunk„ Az oldat színe nem lehet eiősebb" 
n1int a P 1 színmérték-oldat, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

111) S;::,árítási ves;::,teség. 0,1 mg pontossággal mé1t kb .. 0,2 g teofillint az I. 104„ lap 3) 
szerint 105° -on állandó súlyig szárítunk„ .!\. súlyveszteség leg!S';ljt..Ph -·~~5 % lehet. 

n) Izzítási maradék.. O,I mg pontossággal mért kb. 0,2 g teofillint az I. 104 .. lap 4) 
szerint elharnvasztunk és óvatosan kihevítünk .. Az enyhén kiizzított maradék 
legfeljebb 0,1 % lehet. 

o) Tartalmi nzegjiatáro.::,ás. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g teofillint 100 ml frisse11 
kifo1ralt meleg vízben oldunk, Az oldathoz 1,.5 ml I-fenolvörös-oldatot és annyi 
csepp R-kénsavat elegyítünk, hogy színe sárga legyen. Az így megsavanyított 
oldatot a szénsav elűzése céljából 3 percig élénken fOrraljuk A 40°-ra lehűtött 
oldathoz annyi R-nátronlúgot csepegtetünk, hogy az éppen 1negpirosodjék. 
Ezután az oldat színét O, 1 n nátronlúggal (illetve 0, 1 n savval) pontosan átmeneti 
színre (narancs) állítjuk be. Az így előkészített oldathoz 2.5~30 ml 0,1 n ezüst
riitrát-oldatot elegyítünk. A csapadékossá Yált (teofillin-ezüst) és megsárgult 
folyadékot 0, 1 n nátronlúggal az előbbi átmeneti színig titrá~juk .. 
1 ml O,I n nátronlúg 19,82 mg (lg ,29706) teofillint (C1H80 2N 4,H20) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás
pontja azonos legyen .. A készítményt a h) (teobromin stb.) szerint vizsgáljuk." 

Megjeg)•zés Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható. 
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Eltaitá.1. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Inkompatibilis cser savval (csapadék). 
J,fásnév. «Theocin» (\1„ :l\T,) „ 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja per os l 
per rect.. 
s. cut 
L ven. 
per os } 
per rect„) 

Szokásos napi adagja 

s. cut 
L ven. 

317. 

Thym.olu.m 
(Thymol.) 

Timol 
2-Izopr opil- 5-metil-fenol 

CH3 

J DH 

0,1-0,4 g 

0,1 g 
0,1 g 

0,2--0,5 g 

0,3 g 
0,2 g 

ms = 150,21 

Színtelen, áttetsz.ő, többnyire nagyobb kristályok. Szaga jellcg7:ctes, kakuk
füre emlékeztető„ lze fűszeres, csípős. Hideg vízben az edény aljára süllyed, 
ineleg vízJ;len ( 4.5°) a felszínen marad, esetleg n1cg: ls olvad .. Vízgőzzel illó„ 
l'ény hatására bomlik Legalább 99 % timol! (Cr0H 140) tartalmaz. 

Oldékonyság. 1200 sr víz, .1 sr R-szesz, 1,5 sr éter, 0,6 sr kloroform, 100 sr 
glicerin oldja. Jégecetben, illó· és zsíros olajokban oldódik. Alkálilúgok fenolát
képzésscl oldják.. 

Kémhatás., Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0, 1 + 20) 
_gyengén savanyú. 

Oliadás/1ont, 48°-52°. 
Plmáspont 232°-235°. 

Azonossá.gi vizsgálat 

a) Túnol.. Szemer1iyi (2 mg) timolt enyhe melegítéssel 2 ml vízben oldunk és a kihűlt 
Oldathoz néhány csepp R-brómos vizet elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik 
( dibr ómtimol) 
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b) 0,02 g készítményt 5 ml jégecetben oldunk, majd az oldathoz 5 csepp tömény 
R·-kénsavat és 1 csepp R-salétromsavat eleg;.-ítünk .. /\„z oldat ráeső fényben kékes
zöld, áteső fé1T) ben vörösbarna-színű lesz s e szín fokozatosan erősődik 

e) 0,1 g timolt enyhe melegítéssel 1 ml R-nát1onlúgban oldunk„ .P-„z oldat színtelen 
vagy halványpiros. A pár csepp R-klÜrofOrmmal összerázott old_at ibolyaszínű 
lesz. 

<l) 

e) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

L.úgban oldhatatlan ( szénhi-drogének) é> 5zínezó aY?._yagok. 1 g el porított timol .S inl 
R-nátronlúgban Dlajos cseppek kiválása nélkül} te~jesen és tisztán oldc.idjék. 
A 20 ml vízzel í('.-lhígított oldat színtelen legyen. 

Lúgonág, 5avasság. 2,5 g elporított timolt 50 ml frissen kifCnralt és lehütött vízzel 
1 percig rázogatunk, majd a zavaros folyadékot megnedvesített kjs papirosszűrőn 
szűrjük„ Ezt a szüredéket hasznáUuk az f), g), h) ésJ) alatti vizsgálatokhoz is. 
10 ml szürcdék 0,02 ml 0,01 n sósav hozzáelegyítése után .5 csepp I-metilvörös
oldattól vörösre festődjék, Az oldat színe 0,04 ml 0,01 n nátronlúgtól sárgára 
változzék, 

í) .Nehézfémek (ólom, var, únk >tb.). 10 ml e) szerinti szüredéket az L 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk„ .A. változás megengedett mértéke gram~onként 20 y Pb 
ill. Fe vagy Zn. 

g) Szulfát.. IO ml ej szerinti szüredéket az I. 99„ lap 9/a szerint viZsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y S04 „ 

''h) Klorid. .S ml e) szerinti szüredéket az I. 100. lap 10/a sze1int vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke gram1nonként 100 y Cl. 

i) Szervesen kötött klór (klórti!nol) é5 klorid. 0,1 g porított timolt nikkel tégelyben 0,5 g 
szilárd R-káliumhidroxiddal összekeve1 ünk. A~ keveréket pár csepp vízzel meg
nedvesítjük, vízfürdőn. beszárítjukJ majd kiizzítjuk, A kihült maradékot 20 ml 
vízben oldjuk, kis lombikba öntjük és az oldathoz 10 ml R-salétromsavat ele
gyítünk . . !\z oldatot papirosszűrőn n1tgszű1jük. A kristálytiszta szüredék 5 ml-ét 
az I„ 100,. lap 10/a szerint külön savan-yítás nélkül vizsgáljuk .. A változás n1eg
engedett mértéke grammonként 1,5 mg Cl. 

j) Idegen fenolok. 10 ml e) szerinti szüredék 1-2 csepp R-vas(III)klorid-oldattól 
legfeljebb halványzöld-színű lehet ' 

k) Karvakiol. 1 g timolt 3 ml R.szeszben oldunk Az oldat 1 ·- 2 csepp R-vas(III)
klorid-oldattól nem színeződhet zöldre„ 

Mínőségi kvantitatív vizsgálat 

1) ]1/eni illó anJ1agof; (szárítási n1aradék). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt 
az I 105. lap 5/a sze1int vizsgálunk„ A 105°-on~ állandó súlyig szá1ítolt inaradék 
legfeljebb 0, 1 ~~ lehet 

m) 1-"artalm.i nzeghatározái 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,05 g tin1olt .5 ml R-klo10-
fürn1ban oldunk. /\..z oldatot, 20,00 ml O, 1 n káliumbromát-oldatot használva 
az I. 131 lap 19) szerint vizsgáljuk. A brómozási idő 15 perc. 
1 ml 0,1 n káliumbromát-:_oldat 3,755 mg (lg ,57465) ti1nolt (C1,1H 1<l.0) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a d) 
(lúgban oldhatatlan és színező anyagok) szerint viz8gáljuk„ 0,2 g készítn1ény 
óraüvegen vízfürdőn melegítve n1a1adék nélkül illaqjon el, · 
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Eltartá.1. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
lnkompatibifü. Jóddal, lúgos kémhatású anyagokkal, oxidálószerekkel .. 
A timol és az acetanilid, vagy azofen, fenol, kámfor, kinin-sók, klorálhidrát, 

mentol, fenilszalicilát, szantonin, uretán stb. keveréke elfolyósodik. 

Adagolá1 Szokásos egyszeri adagja 0,1-2 g 
Szokásos napi adagja 0,3-6 g 

318. 

+ Thyreoideutn siccum' 
( Thyreoid. iicc.) 

Szárított pajzsmirigypor 
Szarvasmarhák, sertések vagy bárányok gondo,san megtisztított, zsírtalanított 

és 50°-ot meg nem haladó hőmérsékleten kiszárított, porított pajzsmirigye .. 
Megfelelő hatásértékre tejcukor hozzákeverésével állítják be .. 

Sárgá§barna vagy bárnásszürke por .. Szaga gyenge, jellegzetes; húsra emlé
keztet.. Ize sós Tiroxin- és dijódtirozin-jód alakjában O, 18-0,22 % jódot(J} 
tartalmaz 

Azonossági vizsgálat 

a) PaJz~mirigy. A készítményben a pajzsmirigy szövetelemeit mikroszkópos vizsgálattal 
azonosí~juk, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Szervetlen jód-vegyületek (jodidok). 1 g készítményt kémlőcsőben 10 ml vízzel rázo
gatunk, majd a zavaros folyadékot papirosszűrőn megszű1jük. 3 ml szüredéket 
4 csepp R-kénsavval megsavanyítunk, majd 2 csepp frissen készült 1 %-os nát
riumnitrit-oldattal és 1 ml R-széntetraklori2dal elegyítjük, végül a reakció~ 
keveréket enyhén összerázzuk„ Az elkülönülő széntetraklorid nem lehet rózsa
színű„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárítá5i veszteség 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I. 104„ lap 
3) szerint 50°-on állandó súlyig szá1ítunk. A súlyveszteség legfeljebb 8,5 <y0 lehet 

d) lzzítá•i maradék. O, 1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104 .. lap 
4) ·szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 5 % lehet. 

e) T'atialmi meghatározá.s (z.siradék). 1 g készítményt 50 ml-es üvegdugós vagy parafa
dugóval elzárt lombikban 20 ml 40° forráspontú petroléterrel leöntve gyakori 
rázogatás közben néhány órán át állni hagyunk, majd a petroléteres oldatot 
vízmentes nátriumszulfáttal fedett kis zsírtalanított vattapamaton kevés durva 
horzsakőporral együtt O, 1 mg pontossággal mért 100 ml-es lombikba szűrjük .. 
.A. maradékot és a szűrőt kétszer 10-10 ml petroléterrel mossuk, majd az egye~
sített petroléteres részleteket vízfürdőn ledesztilláljuk és szárazra párolog
tatjuk. A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 2 % lehet 

f) Tartalmi meghatározás (jód) .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,10 g pajzsmirigyport 
az I„ 121„ lap 1.5/c szerint vizsgálunk, 
1 ml 0,005 n nátriumtioszulfát-oldat 0,1058 mg (lg ,02435) J-t jelez. 
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I· 
Eltartá< Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben hűvös 

helyen tartjuk 
Szárított pajzsmirigyport tartalmaz a «Tabletta thyreoidei» .. 

Adagolti5. Legnagyobb egyszed adagja per os 0,25 g 
Legnagyobb napi adagja per os 0, 5 g 
Sz.oktirns egyszeri adagja per os 0, 025-0, 25 g 
Szokárns napi adagja per os 0,25-0,5 g 

Csak az érvényben levó rendelkezéseknek megfeleló és forgalombahozatalra engedélyezett 
készítmény tartható készletben. 

c~coo 

1 

319. 

+ Tocopherolum aceticum 
( Tocoph. acet.) 

dl-a-Tokoferilacetát E-vitamin 

C31H 520 3 ms = 4 72, 73 

Sárga, sűrűnfolyó olajszerű folyadék Legalább 96 % tokoferilacetátot 
re 1H- 20o) tartalmaz.. Levegőn nem változik. 
\ 3 " LJ ' • 

Oldékonyság. Vízben gyakorlatrlag oldhatatlan R-szeszben bőségesen oldódik 
Zsíros olajok is oldják. 

Kémhatá1.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
semleges. 

Forráspont. 224° (vákuumban 9,3 torr nyomáson). 
Sűrűség.. 0,955-0,967 [I 158 lap 5)]. 
Törésmutató. 1,495-1,497. 
Specifikus extínkció. 41,5-43,5 (abszolut alkoholos oldatban 285,5 mµ hullám

hosszon) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Tokoferilacetát, 1 csepp készítmény 1 ml tömény R-salét1omsavban piros színnel, 
tömény R-kénsavban pedig sárgás-zöld színnel oldódik,. Hosszabb állás után 
a készítmény a salétromsavból piros olajos csepp alakjában kiválik és a sav 
tetején úszik. 

b) Acetát .. 0,02 g (1 csepp) készítményt 0,5 ml olyan R-szeszben oldunk, melyben 
előzetesen 0,0.5 g káliumhidroxidot oldottunk„ A felforralt és lehűtött oldathoz 
óvatosan 2 ml tömény R-kénsavat elegyítünk, Az enyhén megmelegített folyadék 
etilacetát-szagú lesz. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan an;yagok. 0,02 g (1 csepp) készítmén)' 1 ml R-szeszben maradék nélkül 
tisztán oldódjék 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Jzzítá1i ntaradrJk O,l mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I. 104„ lap 
4) szerint elhamvasztunk Az· enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, l ~{. lehet 

e) Tartalmi nwghatározás. O,l mg pontossággal n1ért kb„ 0,20 g készítményt mérőlom-· 
bikban, szilárd káliumhidroxidról fiisscn ledesztillált legtöményebb R-szeszben 
10 ml-re oldunk. Az oldat 1,00 ml-es részletét visszafolyó-hűtővel felszei'elt 
100 ml-es Erlenmeyer-lombikban .5 ml, káliumhidroxidról frissen ledesztilláJt, 
legtöményebb R-szesszel és 5 ml fi:issen készült 0,5 n szeszes káliumhidroxid
oldattal 15 percig kis lái1ggal forraljuk. Az elszappanosíiott oldathoz a hűtőn 
keresztül 40 inl R--szesz és 30 ml R-kénsav. előre elkészített elegyét ön~jük, majd 
az oldatot, I-p-etoxikrizoidin-oldatot használvajelzőül, 0,01 n cérinm(IV)szulfát
oldattal titráliuk 
Üres kísérletben 50 n1l, káliumhidroxidról frissen ledesztillált, legtömén·yebb· 
R-szesz és 30 1nl R-kénsav eleg)'ét a leírt módon ugyancsak megtitráljuk„ .A. toko
ferilacetát-tartalmat a két titrálásnál fügyott mérőoldat mennyiségének különb
ségéből számítjuk ki. 
1 ml 0,01 n cérium(I\1)szulf3.t-oldat 2,364 mg (lg ,3 73 53) tokoferilacetátot 
(CJ31fí 52()3) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt' készítményt a e) 
(oldhatatlan anyagok) szerint vizsgáljuk 

~Megjegy:és. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
használhatunk 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
Tokoferilacetátot taJ'falniaz az «Injectio tocoplzeroli acetici 1ng 30)) és a «Tabletta 

tocoplzeroli aietici mg 5» .. 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja hetenként 2-3-szor per os 0,05 g 
i. musc.. O, 1 g 

legnagyobb napi adagja hetenként 2-3-szor per os 0, 1 g 
i .. musc.. 0, 1 g 

Szokásos eg)'szeri adagja hetenként 2-3-szor per os 0,01-0,05 g 
i. musc.. O, 03 g 
per os 0,01-0, 1 g 
i .. musc. 0,03-0,06 g 

Szokása s napi adagja hetenként 2-3-szor 
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320. 

Triaethanolaminum 
( Tríaethanolamin.) 

Trietanolamin 

Színtelen vagy halványsárga, s{írlínfolyó, hjgroszkópos folyadék. Szaga igen 
híg ammónia-oldat szac·ára emlékeztet. 72,0-?.5,0 ~-6 trietanolamint 
[l'•t(C

2
H

4
0HI,], továbbá di~tanolamint [NH(C 2H 40H),] és monoctanolamint 

(NH 2 .C 2H 40H). tartalmaz 
Oldékony;ág. Vízzel és szesszel elegyíthető, klmoformban oldható. 
Kémlzatá; .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 19) lúgos 
Sűrfísig 1,120-1,128 
Törémwtató 1, 481-1, 486 

Azunossági vizsgálat 

a) T1·ietanolamin 0,5 g készítményt .5 ml izopropilalkohol és klorof(nm egyenlő tér
fügatú keverékében oldunk„ Az oldatból 1 ml legtö1nén)·e.bb R..,sósavtól lassanként 
fehér kristályos csapadék válik le (sósavas trietanolam1n)„ 

b) 1 ml készítmény 2 csepp Fehling-I-oldattól sötétkékre színeződik. A kék szín akkor 
is me2.marad, ha a fol'yadékot 3 ml R-nátronlúggal eleg)·Í~jük, .majd az oldatot 
1 :dil~~e bepárologtatjuk. 

e) 1 ml készítmény 5-6 csepp kobalt(II)klorid-oldattól (ü,02 g kobalt(II)klmidot 
I csepp R-sósavval n1egsavan)'Ított 1 ml vízben oldunk) kárn1inpirosra színeződik„ 

d) I ml készítményt kémlőcsőben enyhén melegítünk A gőztérbe tartott megned
vesített piros lakmuszpapiros megkékül 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é5 s.zínezó' auyagok. 1 ml készítmény 19 ml vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül olclócqék Az oldat színe nem lehet erősebb a P 1 szfnrrié1 ték

oldatnáL 
f) Idegen szerves anyagok. 0,2 ml készítményt 5 ml tömény R-kénsavval elegyítünk 

Az oldat színe nem lehet erősebb a B 7 színmérték-oldatnáL 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Izzítási maradék 0,1 mg pontossággal mért, kb„ 0,5gkészítményt az I 104. lap 4) 
szerint clhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 o/o lehet. 

h) Lúgo.sság. mg pontossággal mért kb„ 1 g készítményt 100 ml-es Erlenmeyer-lombik-· 
ban 35 ml ,,:ízben oldunk és az oldatot, 1 csepp 1-metilvörös-oldatot használva 
jelzőül, n sósavval titrá1juk 
1 g készítményre 6,7-7,2 ml n sósav fügyhat 

i) ·Tartalmi rneghatdrozáJ (trietanolamin) 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készít
ményt 50 ml-es főzőpohárban .5 ml vízzel elegyítünk, majd a folyadékot, 1-2 
csepp I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, tömény R-sósavval megsavany~~juk 
s vízfürdőn bepárologta~juk, A maradékot 15 ml R-izopropilalkohol és 1.5 ml 
R-klorofCnm eleg)'ével keverjük s a csapadékos fülyadékot. 12 órán át jégen 
(jégszekrényben) tartjuk, A csapadékot (sósavas trietanolamin) 0, 1 mg pontos~ 
sággal mért G3jelzésű üvegszűrőre gyl~jtjük és 4~5 ízben, egyenként 5 ml, fenti 
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arányban készített izopropilalkohol-klorofürmkeverékkel leöblítjük, A csapadékon 
% óráig élénk levegőáramot szívatunk át, vagy 100°-on állandó súlyig szárítjuk 
és mérjük. 
1 mg csapadék 0,8036 mg (lg ,90504) trietanolamint [N(C 2H 40H),] jelez,. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
h) (lúgosság) szerint vizsgáljuk. 

Megjegyzés .. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
használhatunk. 

Eltartá.s .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 

C 2HC13 

321. 
+ Trichloraethylenum 

( Trichloraethylen.) 
Triklóretilén 
Cl,C = CHCl 

ms = 131,40, 
Színtelen, kristálytiszta, könnyen mozgó folyadék. Szaga kloroformra emlé

k~zt~t Fé;iy és nedvessé9 hatására lassan bomlik Nem gyúlékony .. 99,0-99,5 % 
tnkloretilent (C 2HC13) es 0,5-1,0 % etilalkoholt tartalmaz Tartósítás céljából 
100 ml-enként legfeljebb 0,02 g ammóniumkarbonátot is tartalmazhat ' 

Oldékonyság. 1000 SI vízben oldható, Legtöményebb szesszel, éterrel és kloro
formmal elegyedik. A legtöbb zsíros és illó-olajat oldja. 

Kemhatás Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
.semleges, 

Sűrűség. 1,460-1,466, 
Forrásj1onf,, Egész mennyisége 86° és 88° között desztilláljon át. 

Azonossági vizsgálat 

a) Klór. 2 csepp készítményt 2 ml Ó,5 n propilalkoholos kálilúggal 1 percig főzünk 
A lehűtött és 2 ml R.:salétromsavval megsavanyított folyadékban néhány csepp 
R-ezűstnitrát-oldattól fehér túrós csapadék válik le, mely R-ammónia-oldat 
feleslegében oWódik 

b) Etilén-t5opo1t 5 ml készítményt üvegdugós mérőhengerben 5 ml R-brómos vízzel 
negyedórás időközökben erősen összerázunk„ Egy óra mulva az elkülönült alsó 
fOlyadéktéteg fehéren megzavarosodik. (Különbség a kloroformtól és szén
tetrakloridtól.) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é.s színező an)!agok„ A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és szín
telen legyen 

d) Savasság,, 20 ml készítményt a «Ietrachloraethylenum» cikkely (II. 515 .. lap) 
cJ. pontja szerint vizsgálunk. A vizes rázadék másik fi::lét az e) alatti vizsgá
lathoz használjuk 
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e) Klorid., A dJ szerinti szüredék felét az L 100, lap 10/aszerint-klorid-mértékoldat 
nélkül ·-· vizsgáljuk,. A reakcióelegy nem változhat. 

f) Acetilén, 0,1.5 g ezüstnitrátot _ 3 ml vízben oldunk és cseppenként annyi R-ammó
niawoldattal elegyítjük, míg a kezdetben kiváló csapadék csaknem egészen fel~ 
oldódott. A folyadékot ezután üvegszűrőn szűr:jük. 2 ml szüredéket 5 ml készít· 
ménnyel enyhén összerázunk .. 10 percen belül egyik-folyadékréteg sem zavaro
sodhat meg, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Szárítási maradék 50,0 g (34,2 ml) készítményt az «Aether» cikkely /r) pontja szerint 
(IL 59 .. lap) vizsgálunk. A maradék legfeljebb 0,002 % lehet 

h) Tartalmi meghatározás (klór) .. 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,04 g készítményt 
az T„ 114. lap 15/a szerint vizsgálunk„ Az elszappanosítás ideje 8 óra„ 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 4,380 mg (lg ,64148) triklóretilént (C 2HC13) jelez,, 

Eltartás„ Ampullákba forrasztva, fénytől védve, hűvös helyen, zárt szekrényben 
tar\juk, 

Másnév .. «Trilen»,. (V,, N .. ) «Narcogen» (V. N) 
Megjegyzés., Belélegzésre csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény hasz-, 

nálható 

C3H,0 2N 

322. 
+ Urethanum 

(Urethan) 
Uretán 

Kar baminsavetilészter 
H 2N·-CO-O C 2Hs 

ms = 89,09 

Színtelen, oszlopos kristályok, vagy fehér kristályos por, Csaknem szagtalan. 
Íze sajátos sós, hűsítő, majd csípős. Már szobahőm_érsékleten is lassan elillan, 
Legalább 99% metánt (C3H 10 2N) tartalmaz .. 

Oldékonyság. 0,6 sr víz, 0,6 sr R-szesz, 1,3 sr éter, 1,2 sr kloroform oldja.. . 
Ki!mhatás.. Frissen kifonalt és lehíítött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges 

vagy gyengén savanyú. 
Olvadáspont. 47°-51°, 

Azonossági vizSgálat 

a) Karbaminsav. 0,2 g készítményt késhegynyi durva horzsakőporral az I. 100 .. lap 
12) szerinti készülékben (9, ábra) 5 ml R-kénsavval 2 percig forralunk és a 
gőzöket meszes vízbe. veze~jük A meszes víz megzavarosodik. 

b) Az a) szerinti vizsgálat után a készüléket szétszedjük s a lombikjában lévő ol
dathoz lehütése után 7 ml R-nátronlúgot elegyítünk és az oldatot újból far-· 
rásig melegítjük„ Ammónia-szag érezh,ető és a gőztérbe tartott megnedvesí
tett piros lakmuszpapiros _megkékül. 

e) Etil,csoport., A b) szerinti vizsgálat után a 45°-50°-ra lehűtött oldathoz annyi 
0,1 n jód-oldatot csepegtetünk, hogy az éppen sárgásbarnára színeződjék Jodo„ 
form-szag érezhető és kihüléskor a folyadékból sárga kristályok válnak ki. 
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Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan Ji színező anyagok. 3 g készítmény 30 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben 
maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
~zt az oldatot használjuk az e),f), g), h) és i) alatti vizsgálatokhoz .. 

e) Lug~><ág;, >a~a><Jg l? ml d) szerinti oldat 2 csepp I-metilvörös-oldattól sárgásvörösre 
sz1nez~djek, _de sz1ne 0,20 ml 0,01 n nátronlúgtól sárgára, 5 csepp I-fenolftalein
oldattol majd vörösesre, vagy vörösre változzék„ 

f) Ne~ézffmek (ólom, vai, cink .>tb). 5 ml d) szerinti oldatot az L 96 .. lap 2/a szerint 
v1zsgalunk. A -változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb ilL 
Fe vagy Zn 

g) Ammónium. 2 ml d) szerinti oldatot az L 98 .. lap 7/a szerint - ammónia-mérték-· 
oldat nélkül - vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat. 

h) Szulfát. 5 ml d) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y SO,. · 

i) Klorid .. 2,5 ml d) szerinti oldatot az L 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
. megengedett mértéke grammonként 100 y CL 
J) Nitrát .. 0,2 g készítményt az I 100 .. lap 11) szerint - nitrát-mértékoldat néLkül

vizsgálunk„ A reakcióelegy nem változhat.. 
k) Karbamfd 1 g készítményt 2 ml vízben oldunk és az oldathoz óvatosan 1 ml tömény. 

R-saletromsavat elegyítünk. Az oldat nem változhát akkor sem ha a kémlőcső 
belső falát üvegbottal dörzsölgetjük ' 

1) Idegen, >zervei anyagok. Tömény kénsavval kiöblített kémlöcsőben 5 ml tömény 
R-kensavban 0,2 g elporított készítményt oldunk„ Az oldat színe nem lehet 
erősebb, mint a P 1 színmérték-oldat. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

m) Izzítá>i .maradék 0, 1 mg pontossággal mért kb. O, 5 g készítményt az L 104 .. lap 
4) szer.ml v1z~gálunk Az, enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet. 

n) Tartalmi meghatarozá> (nztrogen) .. O,I mg pon.ossággal mért kb. 0 20 g készítményt 
mé1őlombikban vízzel 100 ml-re oldunk .. Az oldat 5,00 mj..es részletét az L 117„ 
lap !4) szerinti kész.lilék (15. ábra) 100 ml-es roncsoló lombikjában 2 ml tömény 
R-kensavval elegyítjük s 1-2 üveggyöng7öt dobunk a lombikba. A lombikra 
visszafolyó-hűtőt szerelünk s tartalmát 1 óráig élénk forrásban tartjuk .. A vissza
folyó-hütő eltávolítása után a lombik taitalmát 40 ml vízzelfelhígítjuk és 2-3 
csepp I-metilvörös-oldattal megfestjük. A továbbiakban a meghatározást az I. 
118 .. lap 14/a szerint folytatjuk. . 
1 m~ 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t, illetőleg I,782 mg (lg ,25088} 
uretant (C3H,02N) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A~ azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény olvadás
pon~Ja a~on~s. legyen. A készítményt a dJ (oldhatatlan és színező anyagok) 
szennt v1zsgal1uk.. 

Megje,gyzé! Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítményt 
hasznalhatunk.. 

Eftartá>.. Igen jól záró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szektényhen 
tartjuk.. 

Uretánnal készül az «lnfectio chininí hydrochloricí '!Oo/c ;t urethani 80%». 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal (bomlás). 
Mámév .. «Aethylurethanum», Etiluretán .. 
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Az uretán és a benzoesav, vagy klorálhidrát, kámfor, mentol, naftol, rezorcin, 
szalicilsav, fenilszalicilát, timol stb. keveréke elfolyósodik. 

Adagolá!. Legnagyobb egyszed adagja 3 g 
Legnagyobb napi adagja 6 g 

Szókásos egy1zeri adagja 2 g 
Szokáso' napi adagja 4-6 g 

323. 

Vanillinum 
(Vanill) 
Vanilin 

3-Metoxi-4-oxi-benzaldehid 

CHO 

o,~ 
OH 

ms = 152,14 

, Mesterségesen előállitott készítmény. Színtelen, apró kristálytűk vagy fehér, 
illetőleg csaknem fehér kristályos por. Jellegzetes szaga vaníliára emlékeztet, 
fze gyengén savanykás, csípős, Legalább 99 % vanilint (C8H 80 3) tartalmaz .. 

Oldékonyság. 125 sr víz, 1,5 sr R-szesz, 8 sr éter, 3 sr kloroform oldja,. Zsíros 
és illó-olajokban oldódik. Alkálilúgok is oldják. 

Kémhatá.> Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 19) 
gyengén savanyú. 

Olvadá>pont .. 80°-83°,. 

Azonossági vizsgálat 

a) Vanilin. 0, 1 g készítményt l 0 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk és a kihűlt 
oldathoz 5 csepp R.vas(III)klorid-oldatot elegyítünk. A folyadék ibolyáskékre 
színeződik. A folyadék 3 percig 80°,-os vízfürdőben melegítve megbarnul és· 
kihüléskor fehér csapadék válik ki belőle (dehidrodivanilin) .. 

b) 0,05 g készítményt és 0,1 g flmoglucint 3 ml R-szeszben oldunk, majd az .oldathoz 
3 ml legtöményebb R-sósavat elegyítünk. A folyadék sötétvörösre színeződik 
(floroglucinvanilein). 

c) 0, l g készítményt 10 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk. A kihült oldatot l ml 
R-ólpmacetát-oldattal elegyítjük Fehér csapadék válik ki, mely forró vízben 
alig oldódik, R-ecetsavban azonban feloldódik. 

Minőségi kvalitativ vizsgálaÍ 

d) Eterben oldhatatlan és színező anyagok. 0,25 g készítmény 5 ml R-éterben maiadék 
nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 
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e) Savasság„ 2,5 g elporított készítményt 50 ml frissen kiforralt vízzel forrón rázo~, 
gatunk s a csapadékos folyadékot ~ihülés után megnedvesített papirosszűrőn 
megszűrjük. Ezt a szüredéket használjuk azf), g) i h) és j) alatti vizsgálatokhoz is .. 
A szüredék hidrogénkitevője az I 77 .. lap 12) szerint meghatározva pH = 4,0-
nél nem lehet kisebb 

f) Nehézfémek (ólom, vai, cink stb.) .. 10 ml e) szerinti szüredéket az L 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk .. A változás megengedett mértéke grammonként 20 'Y Pb 
ill. Fe vagy Zn. 

g) Szulfát .. 5 ml e) szerinti szüredéket az I 99. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat 
nélkül ·- vizsgálunk, A reakcióelegy nem változhat.. 

h) Klorid. 2,5 ml e) szerinti szüredéket az I. 100 .. lap 10/a szerint - klorid-mérték-
oldat nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat. · 

i) Klorid és rzervesen kötött klóT.. O,I g elporított vanilint nikkeltégelyben 0,.5 g szilárd 
R·-káliurnhidroxiddal összekeverünk .. A keveréket pár csepp vízzel megnedve-, 
sítjük, vízfürdőn beszárí\juk, majd megömlesztjük. A kihűlt maradékot, 15 ml 
vízben oldva, kis lombikba öblítjük és apránként 15 ml R-salétromsavat öntünk 
hozzá. Az oldatot papirosszűrőn megszűrjük. A kristálytiszta szüredék 5 ml~ét 
az L 100. lap 10/a szerint - külön savanyítás nélkül·- vizsgáljuk A változás 
megengedett mértéke grammonként 1,5 mg CL 

j) Idegen fenolok.. l 0 ml e) szerinti szüredék 1 csepp R-vas(III)klorid-pldattól nem 
színeződhet„ 

k) Acetanilid .. 0,2 g készítményt 5 ml R-nátronlúggal 1 percig forralunk. Az oldatot 
lehűtjük, majd 5 csepp R-kloroformot c~eppentünk hozzá. A forrásig melegített 
folyadék nem lehet undorító szagú (fenilizonitril) .. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

!) hzítási maradék. 0, 1 mg pontossággal mért, kb .. 0, 5 g készítményt az I. 104 lap 4) 
szerint vizsgálunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 o/0 lehet. 

m) Tartallni meghatározás 0,1 mg pontossággal mért kh 0,15 g készítményt 30 ml 
frissen kiforralt forró vízben oldunk. A lehűtött oldatot 10, csepp I-timolftalein·· 
oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal titráljuk„ 
1 ml 0,1 n nátronlúg 15,21 mg (lg ,18225) vanilint (C8H 80 3) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 0, 1 g-ja 

2 ml R-éter ben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldóqjék.. 
Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tar\juk .. 
Vanilinnel kés;cűl a «Barium sulfurieum londitum» .. 
Inkompatibilis vas(III) sókkal (színeződés) .. 

./ 
--'J C·" 

324. 

Vaselinw:n album 
(Vasel. alb.) 

Fehér vazelin 
Nyers petróleumból Hőállított telített szénhidrogének fehérített, kenőcs

.állományú keveréke, Vékony rétegben áttetsző; kékes-zöldes színben gyengén 
fluor_i'szkál. Színe fehér Csaknem szagtalan és íztelen. 
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Oldékonyrág. Vízben, R-szeszben, glic~rinben ~yakorla;ilag old~:'t.atlan„ 

Benzolban, széndiszulfidban, kloroformban, benzrnben, eterben bosegesen 
oldódik. Illó-és zsíros olajokkal egynemű kenőccsé keverhető. 

Kémhatás. Frissen kiforralt meleg vízzel készült lehűtött rázadéka ( 1 + 19) 
semleges. 

Sűrűség.. 0,815-0,880. 
Olvadáspont. 35°-6Ct°. 
Kristályosodáspont. 30°-50°. 

Minősé~'i kvalitat~v vizsgá~at 

a) .50 g vazelint _porceláncsészében megolvasztunk. A megolvasztott fehér vazelin 
üledékmentes, alig sárgaszínű, tiszta és átlátszó legyen. A megolvasz~ott készít~ 
mény csak gyengén fluoreszkálhat 

b) Lúgosság, .savarrág. 2 g vazelint kémlőcsőben enyhe melegítéssel 10 ml R-petrol:
éterben oldunk, majd .5 ml frissen kiforralt és l~hűtött vízzel és 3 csepp !-fenol
ftalein-oldattal összerázunk. Az elkülönült vizes réteg színtelen legyen, de 
0,10 Íni 0,01 n nátronlúgtól pirósodjék meg . 

c) Parafin (parajin-kenőcs) .. A készítményben 200-szoros nagyítással legfeljebb finom tű
alakú kristályok lehetnek láthatók. Nagyobb kristályok vagy szemcsék nem 
lehetnek benne. 

d) Els;.;appanosítható anyagok. 5 g vazelint nagyobb kémlőcsőben .5 ml R-·nátronlúggal 
vízfürdőn, gyakori rázogatás közben, 10 percig melegítünk. A lehűlés után meg
nedvesített papirosszűrőn leszűrt vizes oldat 6 ml R':"sósavtól nem változhat. 

e) Kénvegyületek.. 4 g vazelint, 2 ml legtöményebb szeszt és 2 csepp R-ólomacetát
oldatot annyi R-nátronlúggal elegyítünk, hogy a kezdetb~n kiváló csapadék 
feloldódjék. A keveréket gyakori rázogatás közben 10 percig kb .. 70°-os víz
fürdőben melegítjük„ A szeszes réteg nem színeződhet 

f) Redukáló anyagok .. 1 g vazelint, 5 ml vizet, 1 ml R-kénsavat és 0,10 ml 0,1 n _kálium
perrilanganát-oldat9t forró vízfürdőn, gyakori rázogatás közben, .5 percig mele
gítünk. A vizes réteg pír os színe nem tűnhet el teljesen. 

g) Petroleum. 5 g vazelint 5 ml vízzé! forrásig melegítünk A kever ék nem lehet petro-
leum szagú„ · . 

h) Idegen 5zerves anyagok .. .5 g megolvasztott és száraz papirosszűrőn megszűrt vazelint 
5 ml 70 %-os kénsavval ugyanilyen kénsavval kiöblített, üvegdugós, színtelen 
kém!őcsőben a «Paraf!inum liquidum» cikkely k) pontja szerint (IL 411. lap) 
vizsgálunk,. Kihülés után a vazelin színtelen Jegyen, a kénsav színe pedig nem 
lehet erősebb a P 2 színmérték-oldatnál 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) hzítási mmadék. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,50 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint óvatosan elhamvasztunk„ Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 °/o. 
lehet. 
A vizsgálat folyamán eltávozó gőzök nem ]ehetnek szúrós szagúak 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a) és ah) (idegen szerves 
anyagok) szerint vizsgáljuk. A fehér vazelin nem tartalmazhat göbös részeket 
és kivá!Ott olajos cseppeket. 

Eltartás .. Lefedett edényben tartjuk.. 
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f.! 
i 

325. 

Vaselinuni album ophthahnicum 
(Vasel .. alb .. ophth.) 

Szemészeti fehér vazelin 

Különösen viszkózus, tiszta fehér vazelin, melyből szálak húzhatók. A készít- • 
ményt a «Vaselínum album» cikkelyben leírt módon vizsgáljuk.. 
A követelmények is azonosak 

Eltartá.s .. Jólzáró edényben, hűvös helyen tar~juk 

326. 

Vaselinum flavum 
(Vasel. flav.) 

Sárga vazelin 
Nyers petroleumból előállított, telített szénhidrogének kenőcsállományú keve-· 

réke.. Vékony rétegben áttetsző. Kékes-zöldes színben gyengén fluoreszkál.. 
Színe sárga. Csaknem szagtalan és íztelen .. 

Oldékonyság. Vízben, R-szeszben, glicerinben nem oldódik. Benzolban, szén
diszulfidban, kloroformban, benzinben, éterben bőségesen oldódik„ Illó- és 
zsíros olajokkal egynemű kenőccsé keverhető.. . 

Kemhatás. Frissen kiforralt meleg vízzel készült, lehűtött rázadéka (! + 19) 
semleges„ 
t. Sűrűség.. 0,815-0,880 .. 

\ Olvadáspont .. 35°-60°. 
l Kri.stályosodáspont.. 30° -50° .. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) .50 g sárga vazelint porceláncsészében megolvasztunk„ A megolvasztott sárga va·
zelin üledékmentes; tiszta és átlátszó legyen .. A megolvasztott készítmérl.y csak 
gyengén fluoreszkálhat. 

b)-e) A sárga vazelint a «Vaselinum album» cikkely b) (lúgosság, savasság), e) 
(parafin), d) (elszappanosítható anyagok) és e) (kénvegyületek) pontjai szerint 

r· vizsgáljuk„ A követelmények_ is azonosak„ 
f) Redukáló anyagok„ 1,0 g vazelint, 5 ml vizet, 1 ml R-kénsavat és 0,25 ml 0, 1 n kálium

petmanganát-oldatot forró vízfürdőn, gyakori rázogatás közben, .5 percig mele
gítünk„ A vizes réteg piros szlne nem tűnhet el teljesen. 

g) Petroleum. 5 g sárga vazelint 5 ml vízzel forrásig melegítünk. A keverék nem lehet 
petróleum-szagú. 

h) Kátrányfestékek . .5 g sárga vazelint 10 ml R-szesszel vízfilrdőn melegítünk„ A szesz 
nem lehet sárgaszínű. 

i) Idegen Jzerves anyagok. 5 g megolvasztott és száraz papirosszűrőn megszűrt sárga 
vazelint 5 ml 70 %-os kénsavval, ugy~nilyen kénsavval kiöblített, üvegdugós, 
színtelen kémlőcsőben a «Paraffinum liquidum>> cikkely k) pontja szerint (II 41 L 
lap) vizsgálunk. Kihűlés után a vazelin zöldes-színű; a kénsav színe nem lehet 
erősebb a B 9 színmérték-oldatnál. 
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1 
MinőSégi kvailtitativ vizsgálat 

j) Izzítási maradék 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5gké~zítméndyétkalzgfiI. 1'.0b4b. la0p
1
!J 

szerint óvatosan elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított mara e e~e , 10 

lehet. 
A vizsgálat fOlyamán eltávozó gőzök nem lehetnek szúrós szagúak„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a) és i) (idegen 

szerves anyagok) szerint vizsgáljuk. ; 
A sárga vazelin nem tartalmazhat göbös részeket és kiválott olajos csep-

peket. · 
Eltartá.s.. Lefedett edényben tartjuk„ 
Sárga vazelinnel készülnek a paszták és kenőcsök 

327. 

Viride nitens 
( Víríd. nít.) 

Briliáns-zöld 
Di-(p-dietilamino )-tr if enil·-karbonium-hidr ogénszulfat 

e H N Hso ms = 482,62 
2'1332 4 

, ZöldeS··sárga! aranyosan csil~og.ó apró krist~lyok v~g;Y olivz?l~ po;. Szagta~an. 
Ize keserű. Vizes oldata sötetzold. A 105 ·-on szantott kesz1t!J1eny legalabb 
96 % briliáns-zöldet (C 27H 340 4N 28) tartalmaz. , . 

Oldéko11!fság. 20 sr vizben, 20 sr R-szeszben oldod1k. 
Kémhatás„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) gyengén 

savanyú„ 
AzonoSsági vizsgálat 

a) Briliáns-z;öld .. 0,01 g készítményt 20 ml vízben oldunk Ezt az oldatot használjuk 
a b) és e) szerinti vizsgál~thoz is. , .. .. , „ •• „ , 

5 ml oldathoz 1 ml R-sosavat elegyitunk. Az oldat sotetzold színe vorosessar-
gár a változik. 
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b) 5 ml a) szerinti oldatot 1-~2 csepp R-nátronlúggal elegyítünk Kékes-zöld csapadék 
vál.ik le.. · 

c) 10 ml a) szerinti oldatot 1 ml tömény R-sósavval és 0,2 g cinkponal melegítünk. 
Az oldat elszíntelenedik A megszűrt oldat .színe levegőn lassan visszatér„ 

d) Szulfát. A e) szerinti szüredékből 1 ml R-báriumklorid-oldattól fehér csapadék 
válik le, 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan anyagok. 0,05 g készítmény 100 ml vízben maradék nélkül és tisztán 
oldódjék. · 

f) Nehézfémek (ólom, réz, link stb.). 1,0 g készítményt az I. 102. lap a) szerint elron
csolunk A maradékot 10 ml vízzd hígítjuk„ Ezt az oldatot használjuk a g) 
szerinti vizsgálathoz is. 
5 ml oldatot az I. 96„ lap 2/a szerint viisgálunk A változás megengedett mértéke 
grammonként 20 'Y Pb, ill. Cu vagy Zn. 

g) Arzén. 2 ml f) szerinti oldatot az I. 97., lap 3/a szerint -· arzén-mértékoldat 
nélkül - R-kalciumhipofoszfit-oldattal vizsgálunk.. A készítmény arzént nem 
tartalmazhat. 

h) Idegen festékek, A k) szerinti szüredék 1 cseppje fehér szűrőpapirosra cseppe,;tve 
zöld foltot hagy hátra, mely a _s~élén sem lehet eltérő színű„ 

Minőségi kvanti~ativ vizsgálat 

i) Szárítási vesztrség„ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az L 104. lap 
3) szerint 105°-on állandó ~úlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 3,5 % 
lehet. 

j) f?.zítási maradék .. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,50 g készítményt az L 104„ lap 4) 
szerint elhamvaszt,!'nk .. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 2 % lehet. 

k) Szeszben oldhatatlan anyagok„ 0,1 mg pontossággal mért kb., 0,20 g készítményt 10 ml 
R-szesszel felforralunk és az L 103. lap 1) szerint vizsgálunk.. A szüredéket 
használjuk a h) alatti vizsgálathoz. A maradék legfeljebb 0,5 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény O, 01 g-ja 
IO ml R-szeszben maradék nélkül és tisztán oldódjék Ezt az oldatot a h) 
(idegen festékek) szerint vizsgá\juk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Inkompatibilis oxidáló és redukáló anyagokkal.. 
Másnév„ «Brillant-zöld». 

328. 
+ Vitaminum B12 

(Vit .. B12) 

B12-vitamin 
Egyes mikroorganizmusok által termelt vagy májból kivont, kobalt-tartalmú 

szerves vegyület.. Sötétpiros kristályok vagy kristályos por.. A. kiszárított készítmény 
levegőn nedvességet szí A vízmentes készítmény legalább 95 % B12-vitamint 
tartalmaz„ 
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Oldékonyság.. 80 sr vízben oldódik 
éterben, kloroformban gyakorlatilag 

Legtöményebb szesz oldja .. Acetonban, 
oldhatatlan„ " 

Azo;nossági vizsgálat 

a) KObalt. mg készít:µiényt po1celántégelyben 0,05 g káliumbiszulfáttal össze-
olvasztunk. Lehülés után az olvadékot 3 ml vízben melegítéssel oldjuk Az oldat-· 
hoz - 1 csepp I-fenolftalein-oldatot használva jelzőül -, addig csepegtetünk 
R-nátronlúgot, núg az rózsaszínű lesz. A folyadékban 0, 5 g R-nátriumacetátot 
oldunk, majd 0,25 ml R-ecetsavat és 0,5 ml 0,2 %-osnitrozo-ccRi>-só-oldatot ele-. 
gvítünk hozzá. Az oldat narancsvörösre színeződik és színe akkor is megmarad" 
h~ azt 0,5 ml legtöményebb sósavval elegyítve 1 percig forraljuk. · 

b) Ad) alatti vizsgálathoz készített oldat maximális extinkcióját (é) 1 cm-es kvarc
küvettában 278+ 1 mµ, 361+1 mµ és 548±.1 mµ hullámhosszakon mérjük 
(L. 76„ lap) Az összehasonlításhoz vizet használunk, 

Az észlelt extinkciók (é) viszonya az alábbi határok közé esik: 

t.36..__ = 1,62-1,88 
ém 

E.351 = 2 83-~3 45 - ' '' Cs1s 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) S;:,árítá5i ve5;:,tes~g„ Mikromérlegell 0,01 mg pontossággal mért kb. 5 mg készítményt 
alkalmas vákuumszárító készülékben 10.5°-on és legfeljebb 5 torr nyomá~on 
az L 104. lap 3) szerint 2 órán át szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 12 % 
lehet 

d) Tartalmi meghatározás.. Mikromérlegen 0,01 mg pontossággal mért kb. 2 mg készít
ményt mérőlombikban vízzel 50 ml-re oldunk. Ezt az oldatot használjuk a 
b) alatti vizsgálathoz is. Az oldat maximális extincióját (é) 1 cm-es kvarc
küvettáb~n, 361+1 mµ hullámhosszon mérjük (I. 76 .. lap). 
ÖsszehasO'rilításhoz vizet használunk. 

A készítmény vízmentes anyagra vonatkoztatott és %-ban kift:jezett B12-vitamin
tartalmát (X) az alábbi képlettel számítjuk ki: 

x = -~"-'- ' _!_ 
0,0207 e 

100 
100.Sz % 

ahol f. = a mért extinkc_ió, 
e= mg oldott anyag 10 ml-ben, 

Sz = a szárítási veszteség %-ban„ 

Megjeg_yzés.. Injekció készítéséré csak te\jes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható„ 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
B12-vitamint tartalmaz az «lnjectio Vitamini B12».: 
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Adagolás„ 

Legnagyobb egyszeJ:-i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adag ja 

329. 

.s„ cut' l5oy 
i„ musc .. 

s. cut ( 50 y 
i. tnusc. Í 

s .. cut ( 5_ 20 y 
i„ musc. f 

s„ cut. f 
2 i .. musc. í 5 - O Y 

Xanthacridinum 
( Xanthacridin) 
Xantakridin 

" +# 
NX, 

C 14H14N3Cl X= CH3 vagy H ms = 259, 73 
C13H12N3Cl ms = 245, 71 

A készítmény a 3,6-diamino-10-metil-akridiniumklorid (C
14

H
14

N
3
Cl) és a 

3,6-diamino··akridiniumklorid (C13H12N 3C!) kb. 2 + 1 arányú keveréke .. 
Narancsvörös-szíriű por. Szagtalan;. Íze jellegzetesen keserű.. Legalább 

87, 7 % diarr\inometilakridinkloridban számított diaminometilakridinkloridot 
(C14H 14N3C!) és diaminoakridinkloridot (C13H12N3Cl) tartalmaz.. · 

Vízben narancsvörös-, szeszben sárga színnel oldódik. Vizes oldata gyengébb, 
szeszes oldata erősebb zöld színben fluoreszkáL 

Oldékony.ság .. Vízben bőségesen oldódik. R-szesz részben oldja„ Éterben, 
kloroformban, zsíros olajokban gyakorlatilag oldhatatlan .. Telített vizes olda
tából állás közben lassanként csapadék válik ki .. 

Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) semleges. 

Azonossági vizsgálat 

a) Xantakridin„ Szemernyi (kb .. 1 mg) készítményt 10 ml vízben oldunk A sárga.színű 
oldat zöldesen fluoreszkál. A fluoreszcenciát néhány csepp R-sósav majdnem 
teljesen kioltja, vízzel való hígításkor azonban az oldat ismét fluoreszkál. 

b) Szemernyi {kb. 1 mg) készítményt 10 ml vízben oldunk. Az oldatot 1 ml R-sósavval 
és 1--2 csepp frissen készült 1 %-os nátriumnitrit-oldattal elegyítjük. Az oldat„ 
ibolyára színeződik.. · 

<:) 0,10 g készítményt 5 ml vízben oldunk Az oldatot 10 ml R-salétromsavval ele-· 
gyítjük. Narancsvörös csapadék válik le. A csapadékról leszúrt oldatot a d) 
alatti vizsgálathoz használjuk 

<l) Klorid. 2 ml e) szerinti szüredéket néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattal elegyítünk. 
Fehér csapadék válik le. · 
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Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Oldhatatlan anyagok .. 0,10 g kész\trnény 5 ml vízben nárancsvörös-színnel maradék 
nélkül, tisztán oldódjék " 
Ezt az oldatot használjuk az f) alatti vizsgálathoz. , „ 

f) Savasság. 5 csepp e) szerinti oldat és 2 ml víz elegye 1-2 csepp I-bromkrezolzold·· 
oldattól zöldes-színű legyen. , 
5 ml e) szerinti oldat 5 ml telített nátriumhidrngénkarbonát-oldattal pezsges 
nélkül elegyedjék (savanyú sósavas xantakridll_i) , 

g) Arzén. 0,20 g készítményt az I. 102. lap a) szerrnt elroncsolunk.es az L 97. lap 
3/a szerint ·- arzén-mértékoldat nélkül ·- R-kalcrumhrpofoszfit-oldattal 
vizsgálunk„ A készítmény. arzént ~em tartal.ma~h~t„ " " . 

h) Idegen festékek.. Az i) szerintr szüredek l c~eppJe feher szurop~;Prr~sr„~ cseppentve 
narancssárga fültot hagy hátra, mely szelen sem lehet eltero sz1nu„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Vízben oldhatatlan anyagok.. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,10 g készítményt 25 ml 
vízzel felforralunk és az I. 103 .. lap 1) szerint vizsgáljuk. A 105°-on állandó 
súlyig szárított maradék legfeljebb ·a készítmény 0,5 %-a lehet 

j) Szárítáfi veszteség„ o, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,20 g. készítményt. az I. 104. lap 
· 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk .. A súlyveszteség legfe!Jebb 6% lehet. 
k) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal ;nér'._kb, 0,20 g kés~ítményt az I. }04. lap 

4) szerint elhamvasztunk Az eny~en knz~rtott maradek ~e~elj~bb 2 Yo lehet.. 
1) Tartalmi meghatározás. O, 1 mg pontossaggal mert kb 0,30 g keszitmenyt 1 O? ml-es 

mérőlombikban 35 ml vízben oldunk. Az oldathoz 1,5 g R-natr~um
acetátot szórunk, 2,.5 ml n sósavat, majd rázogatás közben 50,00 ml O, 1 n káhum
bikromát-oldatot csurgatunk, A folyadékot 100 ml-re kiegészítjük. A zavarossá 
vált folyadékot gyakori rázogatás közben 1 óráig állni hagyjuk, majd 7 cm át
mérőjű száraz papirosszűrőn szűrjük;, A szüredék első 25 ml-ét nem használjuk„ 
20 00 ml szüredéket 200 ml-es üvegdugós lombikban 30 ml vízzel és 10 ml 50 %-os 
ké~savval elegvítünk. A kénsavas oldatba 3 g kristályos káliumhidrogénkar bonátot 
szórunk s a l~mbikot megnedvesített dugójával lazán elzárjuk. A pezsgés meg
szűnte után 1 g káliurnjodidot szórunk a lombikba s 5 perc elteltével a kiválott 
jódot 0,1 n nátriumtioszulfát-oldattal mérjük„ Jelzőül !-keményítő-oldatot 

használunk. 
l ml O, 1 n káliumbikromát -oldat 8,658 mg (lg ,93 740) diarninometilakridin-· 
kloridban számított (C14H"N3Cl) akridinszá1mazékot jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat · 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
e) (oldhatatlan anyagok) és f) (savasság) szerint vizsgáljuk 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készítmény 
használható. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 
Inkompatibilis savakkal, lúgos kémhatású anyagokkal, vas(II)- és higarty(II)

sókkal, továbbá oxidáló anyagokkal 
Másnév. «Tripaflavinum» (Sz. VIII„), «Trypaflavin», (V.N..), «Euflavin», 

«Acriflavin» .. 
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330. 

+ Zinc-insulinwn protaminatum 
( Zínc ínsulin .. protamin .. ) 
Cinkinzulinprotaminát 

Az emlősállatok hasnyálmirigyéből kivont hormon cinkkloriddal és a Salmo
nídae családba tartozó halak spermájából vagy érett heréjéből nyert protaminnal 
készült, megfelelő hatáserősségre és hidrogénkitevőre beállított, steril vizes 
szuszpenziója„ 

Fehér, vagy csaknem fehér csapadékos folyadék, melyben nagyobb szemecskék 
felrázás után sem láthatók. Hatásértéke ml-enként 40, vagy 80 nemzetközi 
egység (NE) .. Cinkklorid-tartalma cinkben kifejezve 100 egységenként 0, 10-0, 12 
mg Zn, protamin-tartalma pedig ugyancsak 100 egységenként 1-1,5 mg. 
Kötött nitrogén-tartalma 100 egységenként legfeljebb 1,25 mg .. Tartalmaz még 
dinátriumhidrogénfoszfátot (kb ü;2%Na2HP0 4), esetleg glukózt (kb. 4%), 
vagy glicerint (kb. 1,5%), továbpá konzerváló széreket (fenolt (kb. 0,25%), 
vagy krezolt (kb. 0,20%), vagy metilparaoxibenzoátot (kb. 0,2 %) stb.].. 

Egyes készítmények a cinkinzulinprotaminát-oldatot és az annak kicsapá
sára, illetőleg a hidrogénkitevő beálítására szolgáló dinátriumhidrogénfoszfát
oldatot külön üvegekben tartalmazzák. 

Kémhatd<.. A használatra kész folyadék semleges„ 

Azonossági vizsgálat 

a) A használatt;;i kész készítmény hidrogénkitevőjét R-sósavval 2,5-3,5-re állí~juk be,. 
Az oldat feltisztul 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Savmság. A használatra kész készítmény hidrogénkitevője az I. 77.. lap 12) szerint 
meghatározva pH= '7,1-'7,4 legyen„ 

e) Sterilitá5, A készítmény sterilitását az l 221,. lap szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vi~sgálat 

d) Tartalmi meghatározás (cink). 0,01 ml pontossággal mért kb .. 100 egység készít-· 
ményt az L 11 L lap 11/b, illetőleg 112 lap 11/c szerint vizsgálunk 
l ml 0,01 n nátriumtioszulfat-oldat 0,0817 mg (lg ,91235) Zn-t jelez .. 

e) Tartalmi meghatározás (nitrogén) 0,01 ml pontossággal mért kb. 100 egység készít
ményt az L ll8„ lap 14/a s4erint vizsgálunk 
1 ml Cl,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N„t jelez. 

f) Hatásértékvizsgálat .. A készítmény hatásértékét az I. 237„ lap 5) szerint biológiai 
eljárással határozzuk meg és a készítmény ~ ml-ére vonatkoztatott nemzetközi 
egységekben (NE) f~jezzük ki .. 

Eltartds. Gumisapkával sterilen elzárt 5, illetőleg 10 ml-es üvegekben, fénytől 
védve, 20°-ot meg nem haladó hőmérsékleten, zárt szekrényben tartjuk 

Adagold<.. Szokdrn< egyszeri adagja s„ cut.. 15-100 NE 
Szokásos napi adagja · "s .. cut. 15-100 NE 

C<ak az érvé~yben levő rendelkezéseknek megfelelő ésforgalombahozatalra engedélyezett 
ké<zítmény tartható készletben ' 
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331. 

+ Zincum chloratum 
( Zinc.. chlor.) 
Cinkklórid 

ZnC12 
ms = 136,29 

Összeálló fehér szemecskés por.. Levegőn nedvességet sZí. és elf?lyósodik 
Szagtalan. fze ös;zehúzó, fémes. A nyálkahártyát erő~er;. marja. ,Hevr~v: ;neg
olvad; izzítva sűrű fehér, savanyú gőzt áraszt. Sárgaszmu maradeka krhuleskor 
megfehéredik. Legalább 95 % ZnCl2-t tartalmaz, . , . , , 

Oldékony<dg„ 0,3 sr vízben, 1,5 sr R-szeszben.old?d1k Hr~a~b vizes oldat~bol 
( 1 + 9) hidrolízis folytán pelyhes csapadék válik kr, mely nehany csepp R-sosav 
hozzáadás ár a feloldódik 

Kémhatás Vizes oldata ( 1 + 9) savanyú 

Azonossági vizsgálat 

a) Cink.. 0,05 g készítményt 2 csepp vízben, oldunk Az oldatl:roz ~-ammónia-old.atot 
csepegtetünk„ Kocsonyás fehér csapadek keletkezik, mely a kemszer feleslegeben 

oldódik r 
b) Az a) szerinti ammóniás oldatot 2 ml kénhidrogénes vízzel (4-5 cse_Pp R-g rce-

r ines nátriumszulfid-oldattal) elegyítjük Fehér csapadék keletkezr~„ 
e)' Klorid .. o,05 g készítményt 2 ml vízben oldunk Az oldathoz 1 ml R-salet;omsavat 

és 1 ml R-ezüstnit1át··oldatot elegyítünk. Fehér, túrós csapadék keletkezik, amely 
R-ammónia-oldat fölöslegében teljesen feloldódik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) .Oldhatatlan és „színező anyagok„ 2 g készítmény 2 ml vízbe~ maradék. nélkül, t!s~tán 
és színtelenül oldódjék. Az oldathoz 1,00 ml n sósavat es 17 ml v1.zet e:e~yitu~k„ 
Az így hígított oldatnak i.s színtelennek é: ti,szt_ának k~ll .mar,adn1a (baz1sos so). 
Ezt az oldatot használjuk az e), g), h), i) es J) alattr vrzsgalatokhoz._ . 

e) Nehéz fémek (ólom réz vas stb ). 5 ml d) szerinti oldat és 15 ml R-ammonra-oldat 
, elegye átlátszó 'és ;zíntelen legyen .. Az ol~atot 1 ml ~-~énhidrogénes ;rízz?l 

(5 csepp R-nátriumszulfid-oldattal) elegyr\1uk A levalo csapadék hofeher 
' legyen.. ' ' 'k ld 'lk'"l f) Arzén„ 1 g készítményt az I„ 97„ lap 3/a szerint ·- arzen-merte o at ne u 

vizsgálunk. A cinkklorid arzént nem tartalmazhat... . , , , 
g) Va<. 0,5 ml d) szerinti oldatot az I. 97. lap 4/a szermt vrzsgalunk. A v,altozas 

inegengedett mértéke grammonként 200 ·y Fe„ , . , 
h) Kalcium, magnézium. 3 ml d) szerinti oldatot 10 ?,'l R-ammom~-oldattal elegyrtve 

az l. 98. lap 6. szerint vizsgálunk. A ieakcroelegy nem valtozhat„ , , 
i) Szulfát .. 2,5 ml d) szerinti oldatot az L 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk. A valtozas 

megengedett mértéke grammonként 200 'Y Sü,. . . . . 
") Nitrát ammónium 5 ml d) szerinti oldatot az L 100 lap 12) szermt vrzsgalunk. 
J A v'áltozás megengedett mértéke grammonként 20 'Y NH„ illetőleg 73 'Y Nüs 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Alk~li-1..s alkáliföld-fémek cg pontossággal mért kb.. 0,50 g készítményt 5 ni'. vízbrn_ol
dunk s az oldatot 15 ml R-ammónia-oldattal elegyítjük Az oldatba addrg vezetunk 
kénhidrogén gázt míg a folyadékból csapadék már nem válik le. A csapadékot 

541 



óraüveggel lefedett papirosszuron leszűrjük s kevés kénhidrogénes vízzel ele
gyített, legfeljebb 10 ml vízzel mossuk„ A mosóvízzel egyesített kristálytiszta 
szüredéket az L 104 lap 4) szerint vizsgáljuk.. Az enyhén kiizzított maradék 
iegfeljebb l % lehet · 

1) Tartalmi meghatározá> (cink).. 0,1 mg pontossággal lemért üvegdugós mérőlombikba 
előzetesen kézimerlegen gyorsan lemért kb„ 2 g készítményt szórunk s a dugójával 
elzárt lombik súlyát 0,1 mg pontossággal újból megállapí\juk A sót éppen ele
gendő R-sósav segítségével vízben 100 ml-re oldjuk„ Az oldat .5,00 ml-ét az l. 
1I 0. lap 11/a szerint vizsgáljuk. 
1 mg cinkammóniumfoszfát 0, 7640 mg (lg ,88301) ZnCl

2
-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A e) szerint azonosított és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a dJ (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás, Igenjól záró üvegdugós üvegben zárt szekrényben tartjuk„ 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, csersavvaL 
Cinkkloridot tartalma;;; a «Zincum chloratum solutum 50 %». 

332. 

+ Zincuni chloratuni solutuni 50% 
( Zinc„ chlor. .sol) 

50%-os cinkklorid-oldat 
Kristálytiszta, színtélen folyadék. Szagtalan, íze összehúzó, fémes,. A nyálka-

hártyát erősen marja,. 47-51 % ZnCl 2-t tartalmaz, 
Kémhatás .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígítva (2 + 18) savanyú .. 
Sűrűség,, 1,521-1,585,, ' 

Keszítés., 50 g cinkkloridot (;;;incum chloratum) ugyanannyi vízben (aqulk 
destillata) oldunk.. Az oldatot üveggyapoton vagy üvegszűrőn megszűrjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Cink„ 2 csepp készítményhez R-ammónia-oldatot csepegtetünk. Kocsonyás fehér 
csapadék keletkezik, mely a kémszer fölöslegében oldódik., 

b) Az a) szerinti ammóniás oldatot 2 ml R-kénhidrogénes vízzel (4-5 csepp R-nát
riumszulfid-oldattal) elégyítjük. Fehér csapadék keletkezik .. 

c) Klorid„ 2 csepp készítményt 2 ml vízzel hígít~nk és l csepp R-salétromsavval meg
savanyítunk. Az olda_tból 1 ml R-ezüstnitrát-oldat hozzáadására fehér, túró&\ 
csapadék válik ki, amely R-ammónia-oldat fölöslegében teljesen feloldódik. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok. A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és szín
telen legyen. 
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4,0 g (2,6 ml) készítményt 1 ml n-sósavval és 16 ml vízzel elegyítünk. Afelhígítot1;c 
oldat nem lehet zavaros, Ezt az oldatot használjuk az e}, g), h}, i) és j) alatti. 
vizsgálatokhoz .. 

e) Nehézfémek (ólom, réz, va< >tb,). 

f) Arzén. 2 ml készítményt az L 97., lap 3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül 
vizsgálunk. A készítmény arzént nem tartalmazhat., 

g) Vas .. 
h) Kalcium, magnézium„ 
i) Szulfát .. 
j) }{itrát, ammóniúm. 

Az e), g), ft}, i) ésj) vizsgálatokat a dJ szerinti oldattal a «Zincum chloratum>>
cikkely azonos pontjai szerint yégezzük.. A változások megengedett ~értéke 
fele az ott megadott értékeknek, 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

k) Alkáli- és alkáliföldfémek„ cg pontossággal mért kb,. 1,00 g készítményt a «Zincum 
chloratum>> cikkely k) pontja szerint yizsgálunk„ Az enyhén kiizzított 
maradék legfeljebb a készítmény 0,5 %-a lehet. 

1) Tartalmi meghatározás (cink)., mg pontossággal mért kb .. 4 g készítményt mérőlom
bikba mérünk és éppen elegendő R-sósav segítségével vízzel 100 ml-re hígítunk.. 
Az oldat 5,00 ml-es részletét az I. 110. lap 11/a szerint vizsgáljuk. 
l mg cinkammóniumfoszfát 0,7640 mg (lg ,88307) ZnCl 2-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A e) szerint azonosított és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
dJ (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk A készítmény sűrűségét 
ellenőrizzük„ 

Eltartás,. Jólzáró üvegdugós üvegben, zárt szekrényben tartjuk. 
Inkompatibili< lúgos kémhatású anyagokkal és csersavvaL 

333. 
Zincuni oxydatuni 

( Zínc. oxyd.) 
Cinkoxid 

Znü _ ms = 81,38 
Fehér, tapadó, finom amorf por Iztelen és szagtalan. Hevítve megsárgul, 

de kihüléskor visszafehéredik Legalább 9 7 % Znü-t tartalmaz. 
Oldéko~yság., Vízben, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan, Alkililúgok, 

hígított savak sóképzéssel oldják. 
Kemhatás. Frissen kiforr alt és lehűtött vízzel készült r ázadéka ( 1 + _ 9) semleges. 

Azonossági vizsgálat 

a) Cink. 0, 1 g készítményt 2 ml R-sósavban oldunk. Az oldatot kettéosztjuk és egyik 
feléhez R-nátronlúgot, a másikhoz R-ammónia-oldatot csepegtetünk„ Mrndkét
oldatban előbb fehér csapadék keletkezik, amely a kémszer feleslegében szín
telenül oldódik.. 
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Minőségi kvalitativ vizsgálat 

b) A készítmény nem lehet érd_es tapintású 
e) Oldhatatldn anyagok (karbonát),. 0,5 g készítmény 10 ml R-1.0cetsavban enyhe mele

gítésre pezsgés nélkül és maradék nélkül színtelenül oldódjék. A 15 ml-re kiegé
szített oldat nem lehet zavarosabb, mint az az összehasonlító oldat, melyet 1 ml 
szulfat-mérték oldatból az I 99, lap 9/a szerint készítünk. A két folyadékot 
15 per,c elteltével hasonlí~juk össze. 
A 15 ml-re kiegészített oldatot felforraljuk, vízzel 25 ml-re hígítjuk és meg-, 
nedvesített papirosszűrőn szűrjük. Ezt a szüredéket használjuk a d), ./), h), 
j) és k} alatti vizsgálatokhoz. 

d) Ólom,, 0,5 ml e) szerinti szüredéket az L 96,, lap !/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke gí_ammonként 1 mg Pb, 

e) Á1'<;én„ 0,5 g készítményt 2 ml R-sósavban oldva az I 97 .. lap 3/a szerint - arzén-· 
mértékoldat nélkül ·- vizsgálunk„ A cinkoxid arzént nem tartalmazhat. 

f) Vas,, J ml e) szerinti szüredéket az L 97, lap 4/a szerint vizsgálunk, A változás 
megengedett mértéke grammonk-ént 500 ·y Fe. 

g) Bárium (ólom), 1 g cinkoxidot 20 ml R-ecetsavban - szükség esetén enyhe mele. 
gítéssel - oldunk, Az oldatot kihűlés után kettéosztjuk. Egyik felét,'! ml R-kén
savval, másik felét 1 ml vízzel erőteljesen összerázzuk„ A kénsavval összerázott 
oldat 5 percen belül nem változhat 

h) K'alcium, magnézium, alumínium. 2,.5 ml e) szerint.~ szüredék~t 5 ml R-ammónia
oldattal elegyítve az I. 98., lap 6) szerint vizsgálunk, A reakcióelegy rtem vál
tozhat, 

i) Szulfid., 1 g cinkoxidra 100 ml-es főzőlombikban 20 ml R-sósavat öntünk. A lombik 
tartalmát felforraljuk A lombik gőzterébe tartott R-ólomacetát-oldattal meg-, 
nedvesített szűrőpapiros csík nem színeződhet.. 

j) S;;ulfát, 2,5 mlc)szerinti szüredéket az I. 99, lap 9/a szerint vizsgálunk, A vá.ltozás 
megengedett mértéke grammonként 1 mg S04 . 

k) Klorid,, 12,5 ml e) szerinti szüredéket az I. 100,, lap 10/a szerint vizsgálunk, A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y Cl 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

1) Ví;;ben oldódó sók 1 g cinkoxidot 20 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel percig 
rázogatunk. A zavar;os oldatot 6 cm átmérőjű megnedvesített papirosszűrőn 
kristálytisztára szűrjük. A ~züredék első .5 ml-es részletét nem használjuk„ 10 ml 
szüredéket az I. 10.5. lap .5/a szerint vizsgálunk„ A 105°-0n állandó súlyig szárított 
maradék legfeljebb 0,5 % lehet, 

m) J;;;;ítási ves;;teség (ví;;, karbonát),. O,l mg pontossággal mért kb., 0,3 g cinkoxidot 
az I. 104. lap 4) szerint 10 percig a kezdődő vörösizzáson izzítunk„ A súlyvesz
teség legfeljebb 3 % lehet, 

n) Tartalmi meghatáro;;ás,. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,4 g cinkoxidot 100 ml-es 
főzőlombikban enyhe melegítéssel 20,00 ml n sósavban oldunk. A lehűtött folya
dékot 1 g R-ammóniumkloridot oldva fel benne, 2 csepp r..:aimetilaminoazoben~· 
zol oldatot használva jelzőül, n nátronlúggal titráljuk. 
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J ml n kénsav 40,69 mg (lg ,60949) Znü-t jelez, 
Úgy is eljárhatunk, hogy mg pontossággal mért kb. 1,5 g készítményt mero
lombikban elegendő R-sósavban oldunk, majd a lombik tartalmát vízzel 100 ;,,l-re 
kiegészítjük 5,00 ml oldatot az L 110, lap 11/a szerint vizsgálunk. 
J mg cinkammóniumfoszfát [ (Zn(NH4)PO 4) J 0,4562 mg (lg, 65912) Znü-t jelez, 

1 

1 

1 
i 

1 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszk6posan megfelelőnek_ ítélt ké_s~ítményt a 
b), e) (oldhatatlan anyagok; kar honát) és dJ ( 6lom) szermt v1zsgal1uk. 

Eltartá<.. J6lzár6 üvegdug6s üwgben t;;trtjuk, ,-
Cinkoxidot tartalmaz a «Pasta ;;inii oxydati», «Pasta ,zinci oxydati salicylata»,, 

«Suppositorium haemorrhoidale», «Unguentum znfantum» es az «Unguentum zznci 
oxydati», 

Má>név. (linkfehér. 

334. 

Zincum sulfuricUtn 
(..(}ne,, .suif) 
Cinkszulfát 

ms = 287,56 

Színtelen, átlátszó, tűa!akú kristálykák, vagy fehér kristályos por. Le".egőn 
kissé mállik. Szagtalan,, Íze összehúz6 csípős-sós, fémes 99-104 % 
ZnSO 4 , 7H20-t tartalmaz. 

Oldéko1'yság. 0, 7 sr vízben, 0,3 sr forró vízben oldódik R-szeszben gyakor
latilag oldhatatlan 

Kémhatá<. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata ( 1 + 9) gyengén 
savanyú„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Cink. 0,05 g készítményt 2 ml vízben oldunk és az oldathoz R-ammónia-oldatot 
csepegtetünk .. Kocsonyás, fehér csapadék keletkezik, mely az R-ammónia-oldat 
fölöslegében feloldódik, 

b) Az a) szerinti ammóniás oldatot 2 ml R-kénhidrogénes vízzel (4--5 csepp R-nát
riumszulfid-oldattal) elegyítjük Fehér csapadék keletkezik 

c) Szulfát,. 0,05 g készítményt 3 ml vízben oldunk Az oldathoz 4-5 csepp R-sósavat 
és 1 ml R-báriumklorid„oldatot öntünk Fehér csapadék keletkezik. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) Oldhatatlan és s;;íne;;ő anyagok. 1 g készítmény 20 ml vízben maradék nélkül, tisztán 
és színtelenül oldódjék. Ezt az oldatot használjuk az f) és h) alatti vizsgálatokhoz,, 

e) Savas~ág„ 0,5 g pörrádörzsölt készítményt 5 ml R-szesszel rázogatunk. A szeszes 
oldatot 4 cm átmérőjű papirosszűrőn kristálytisztára szűrjük, majd 5 ml ki
forralt és lehűtött vízzel és egy csepp I-metilvörös-oldattal elegyítjük Az oldat 
színe legfeljebb 1 csepp O, 1 n nátronlúgtól sárgára változzék„ 

f) Nehézfémek (ólom, ré;;, vas stb,), 5 ml d) szerinti oldat és 15 ml R-ammónia-oldat 
elegye átlátszó és színtelen legyen„ Az oldatot 2 ml R-kénhidrogénes vízzel 
(5 csepp R-nátriumszulfid-oldattal) elegyítjük. A leváló csapadék hófehér legyen. 

g) Arzén, J g készítményt az L 97, lap 3/a szerint ,_ arzénmérték-oldat nélkül -
vizsgálunk„ A készítmény arzént nem tartalmazh_at 

h) Vas, 2 ml d) sze1inti oldatot az L 97, lap 4/a szerint vizsgálunk A változás meg
engedett mértéke gr ammonkén: 100 'Y Fe 
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i) K'alcium és magnézium. 0,5 g készítményt 4 ml vízben Oldunk és az oldathoz 8 ml 
R-ammórúa-oldatot elegyítünk. A folyadékot az I. 98 .. lap 6) szerint vizsgáljuk. 
A reakcióelegy nem vál~ozhat.. 

i) Klorid. 0,25 g készítményt az l 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás meg-
engedett mértéke grammonként 100 y CL · 

kl Nitrát és ammónium. 0,05g készítményt az L 100 lap 12) szerint vizsgálunk. Avál·· 
tozás megengedett mértéke grammonként 200 ·y NH3, illetőleg 730 y N0

3
„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Alkáli- é.5 alkáliföld-:fémek. cg p~ntossággal mért kb. 0,50 g készítményt a «Zincum 
chloratum» cikkely k) pontia (IL 54L lap) szerint vizsgálunk Az enyhén ki
izzított maradék legfeUebb 0,.5 % lehet. 

m) Tartalmi meghatározá1 (cink). 0, 1 mg pontossággal mért kb 4 g készítményt mérő
lombikban vízzel 100 ml-re oldunk Az oldat 5,00 ml-es részletét az I 110, lap 
11/a szerint vizsgá~juk. 
l mg cinkammóniurnfoszfát 1,612 mg (lg ,20734) ZnS0,,7H

2
0-t jelez. 

' 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

. A ,ma~ros;kóposa.n me9f~l;lőnek ítélt ~észítmény 0,1 g-ja 2 ml vízben kristály
trsztan es szmtelenul oldodjek. A gyengen savanyu oldathoz annyi R-ammónia
oldatot csepegtetünk, míg a kezdetben leváló fehér csapadék feloldódik. Néhány 
csepp R-ammóniumfoszfát oldattá! a reakcióelegy nem változhat A folya-· 
dékból 1 ml kénhidrogénes víztől (néhány csepp R-nátriumszulfid-oldattól) 
leváló csapadék hófehér legyen.. .. 

E/tartá1.. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 
Cinkszulfátot tartalmaz a «Solutio ophthalmica zinci mifuricí»., 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, ólom-sókkal csersavval fehérje-

ezüst vegyületekkel. ' ' 
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335. 

Adeps lanae 
• ( Adeps lan.). 

Gyapjúzsír 

A gyapjúzsír a nyers gyapjúzsír bál készített, tisztított, vízmentes, koleszterin-
tartalmú viaszanyag„ r 

Színe sárga„ Szaga jellegzetes .. Allománya nyúlós, kenőcsszerű. 
Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan.. R-szeszben alig oldódik. 

100 sr forró abszolut alkohol oldja. Éterben, kloroformban, petroléterben 
bőségesen oldódik.. 

Kristá(yorndáspont. 38° -43°: 
Olvadá.1pont, 45°-50°,, 
Sűrűség. 0,935-0,950 (I. 152 .. lap l/b). 
Töré>inutató .. (50°-on) 1,470-1,475 

Azonossági vizsgálat 

a) Kole<zterin 0,5 g készítményt 2 ml R-ecetsavanhidriddel kevergetünk A keverék
hez 1 csepp tömény R-kénsavat cseppentünk„ A folyadék rövidesen zöldre színe
ződik.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) 5 g gyapjuzsír melegjtve sárgaszínű, üledékmentes, tiszta, átlátszó olajszerű 
folyadékká olvad 

e) Víz„ 1 g gyapjúzsír 1 ml .széntetrakloridban enyhe melegítéskoi kristálytisztán 
oldódjék. 

d) lúgonág, sava~.ság. 15-g gyapjúzsírt porcelántálban vízfürdőn megolvasztunk, majd 
75 ml fl:issen kifOrralt forró vizet öntünk rá és üvegbottal 1 percig kevergetjük 
Kihűlés után a különvált fülyadékot vízzel megnedvesített papirosszűrőn szűrjük„ 
Ezt a szüredéket használjuk az e), j) és g) alatti vizsgálatokhoz is 
10 ml szüredék 3 csepp I-fenolftalein·-oldattól nem színeződhet, de 0,25 ml 0,01 n 
nátronlúgtól a folyadék pirosszínű legyen„ 

e) .4mnzónium„ 10 ml d) szerinti szüredéket kémlőcsőben 1 ml R-nátronlúggal mele
gítünk„ A kémlőcső fülé tartott, ví'zzel megnedvesített piros Iakmuszpapiros 
nem kékülhet meg .. 

f) Klorid. 1 ml d) szerinti szüredéket az L 100. lap 10/a szerint vizsgálunk. A változás 
megengedett mértéke grammonként 125 'Y Cl 

g) Glicerin 10 ml d) szerinti szüredé.ket vízfürdőn bepárologtatunk .. A maradék, 
2 ml tömény R-fOszforsavval melegítve, nem lehet akrolein- szagú. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Vízfelvevő képesség. Porcelántálba cg: pontossággal 10,0 g gyapjúzsírt mérünk. 
A melegítéssel meglágyított készítményhez kis részletekben annyi vizet keverünk, 
amennyit az felvenni képes. A víz feleslegét leöntve, a keverék súlyát cg pontos~ 
sággal megállapítjuk 10 g gyapjúzsír legalább 20 g vízzel egynemű kenőccsé 
legyen keverhető, 

i) Jzzítáii maraáék. 0,1 mg pontossággal mért kb. l g gyapjúzsírt az I. 104 lap 4) 
szerint óvatosan elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeUebb 0, 1 % 
lehet 

j) Savszám. A készítményt az I. 1.53, lap 1) Szerint vizsgáljuk„ A gyar.júzsír savszáma 
legfeljebb 1 lehet 

k) S;;;appanszám. A mg pontossággal mért kb 2 g készítményt az I. 154. lap 2) szerint 
vizsgá1juk. A gyapjúzsír szappanszáma 85-110. 

1) Jódbrómizám O,I mg pontossággal mért 0,40-0t,50 g gyapjúzsírt az I 154. lap 
3) sif::rint vizsgálunk A gyapjúzsír jódbrómszáma 18-36, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az a) szer int azonosított és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a b), h) (vízfelvevő képesség) és j) (savszám) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró edényben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 
GyapjúzsíÍrnl készül az «Adeps lanae hydraH(<», «Emplastrum hydrargyrí», 

«Unguentum aluminii acetici tartarici», «Unguentum hydrargyri» 30%, «Unguentum in
fantum», «Unguentum ophthalmicum simplex anhydrüum», «Unguentum ophthalmicum 
rimple.x hydro.sum», «Unguentum plumbi tannici», «Unguentum iulfuratum flavum», 
«Unguentum zinci oxydati» és a «Va.selinum cholesterinatum»„ 

Máinév .. «Adeps lanae anhydricus» (Ph Hg .. IV.), «Lanolinum anhydricum» 
(Sz .. VIIL). 

336. 

Adeps suillus 
( Adeps suill.) 

Sertészsír 

A házisertés - Sui scrrifa L var.. domeiticus Gray - Suidae -friss hájából 
kiolvasztott, megszűrt, víztől mentes zsír 

Színe fehér. Szaga és íze gyenge, jellegzetes .. Állománya lágy, kenőcsszerű .. 
Oldékonyiág.. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan .. R-szesz alig oldja .. Éterben, 

kloroformban, széntetrakloridban, petroléterben bőségesen oldódik. 
Kriitályosodá<pont .. 25°-35°. 
Olvadáipont. 35°-45° .. 
Sűrűség 0,930-0,940 (I 152 .. lap l/b) 
Töréimutató (50°-on). 1,458-1,46 L 

Minőségi kvalitati v vizsgálat 

a) A sertészsír melegítve üledékmentes, tiszta, átlátszó és csaknem színtelen olaj
szerű folyadékká olvad .. 
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b) Oldhatatlan an;•agok, víz. 2 g megolvasztott sertészsír 2 ml széntetrakloridban enyhe 
melegítéskor kristálytisztán oldódjék. _ . . . 

c) Lúgosság, .sava5.ság. 2 g megolvasztott sertészsírt kémlőcsőben 10 ml ,frissen kiforralt 
meleg vízzel 2 percig rázogatunk. A lehűtéskor elkülönült folyad~kot meg~edve
sített papirossZűrőn szűrjük . .5 ml szüredék 1 csepp_ I-fenolftale1n-oldattol nem 
színeződhet, de 0,0.5 ml 0,01 n nátiónlúgtól pirosra színeződjék„ 
Ezt a szüredéket használjuk a d) szerinti vizsgálathoz 

d) Klorid. 1 ml e) szerinti szüredéket az I„ 100„ ]ap IO}a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 125 'Y CL , 

e) Idegen z~iradék. 2 ml megolvasztott sertészsírt 2 ml 50 ~lo-os salétromsavval razo-
gatunk, Sen1 az olajos, sem a savas rész nem színeződh~t. . , . 

f) Ava.Hág. A megolvasztott sertészsírt az L 153„ lap 1) szerint v1zsgaljuk„ A savas
vizes fülyadék nem lehet vörösszínű. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

g) !zzítáii maradék mg pontossággal mért kh 1 g sertészsírt az L 104. lap 4) szerint 
óvatosan elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfe11ebb 0,1 °lo lehet 

h) Sav szám, A sertészsírt az I„ 1.53„ lap 1) szerint vizsgáljuk, A sertészsír savszáma 
legfeljebb 1 lehet. . . , . . • 

i) S;:,appanszám. A sertészsírt az I. 154„ lap 2) szerint v1zsga~1uk .. A serteszs1r szappan-
száma 192-203. 

j) Jódbrómizám 0,1 mg pontossággal mért 0,25-0,30 g sertészsírt az I 154. lap 3) 
szerint vizsgálun..~„ A sertészsír jódbrómszáma .50-6.5., 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan n;egfelelőnek _ítélt ser~észsí_rt a_z. a), 
b) (oldhatatlan anyagok, víz), f) (avasság), es h) (savszam) sze_rmt v1zsgal1uk 

Eltartái Lefedett edényben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 
Sertészsínal kéizül az «Emplaitrum diaf/1ylon» .. 
Másnév. «Axungia porci» (Ph. Hg. III) «Adeps suillus depuratus» (Sz .. VIIL). 

337. 

Butyrum cacao 

( Butyr. cacao) 
Kakaóvaj 

A Theobroma wcao L .. -Sterculiaceae - pörkölt és hámozott magvaiból préselt 
zsiradék. 

A kakaóvaj színe sárgásfehér Szaga és íze jellegzetes,, kelle;nes ,Szoba
hőmérsékleten szilárd, törhető A kéz melegén meglágyul es alakithato 

Oldékony.<ág.. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. R-szeszben alrg oldódik. 
Éter kloroform, széntetraklorid, petroléter bőségesen oldja .. 

ofvadáipont. 32°--35° .. (A kristályosodáspontot nem észle\jük!) 
Sűrűség .. 0,920-0,940 (L 152. lap l/c). 
Töréimutató (40°-on). 1,456-1,458 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A kakaóvaj melegítve üledékmentes, tiszta, átlátszó, sárgás-színű olajszerű fülya
dékká olvad, 

b) Lúgo.sság, savauág, . .5 g kakaóvajat porcelántálban, vízfürdő~ 25 ml meleg vízzel, 
kevergetés közben, 5 percig melegítünk A lehűléskor különvált folyadékot meg
nedvesített papirosszűrőn szűrjük. Ezt a szüredéket használjuk a e) szerinti 
vizsgálathoz A szüredék 10 ml-es részlete 2 csepp I-fenolftalein-oldattól szín
telen maradjon, de 0,20 ml 0,01 n nátronlúgtól színeződjék pirosra. 

c) Klorid, 1 ml b) szerinti szüredéket az L 100 lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 125 y CL 

d) Viá5z, faggyú, stearin. l,,00 g kakaóvajat üvegdugós kémlőcsőben 3,0 ml R-éterben 
oldunk„ Az oldat tiszta és átlátszó legyen,. Az olvadó jég hőmérsékletére lehűtött 
oldatból 3 percen belül nem válhat ki csapadék. A huzamosabb idő multán 
leváló csapadék összeálló legyen (pelyhes nem lehet),. A 15°·ra felmelegített 
csapadékos éteres folyadéknak fokozatosan fel kell tisztulnia, Az oldat legfeljebb 
gyengén lehet zavaros. 

e) Avasság,. A megolvasztott kakaóvajat az L 153.. lap 1) szerint vizsgáljuk.A savas
vizes fOlyadék nem lehet vörös-színű„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) f;;zítáú maradék mg pontossággal mért kb, 1 g kakaóvajat az I. 104 lap 4) szerint 
óvatosan elhamvasztunk,. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb O, 1 % lehet: 

g) Sawzám. A kakaóvajat az L 153,. lap 1) szerint vizsgáljuk A kakaóvaj savszáma 
legfeljebb 2, 5 lehet 

h) Szappans.tám. A kakaóvajat az I. 154. lap 2) szerint vizsgáljuk A kakaóvaj szappan
száma 188-200, 

i) .Jódbiómszám, 0,1 mg pontossággal mért 0,40-0,50 g kakaóvajat az L 154, lap 3) 
szerint vizsgálunk. A kakaóvaj jódbróms~áma 33-38„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), e) (avasság) és g) (savszám) szerint vizsgáljuk, Olvadáspontja 32°-35° 
legyen, 

Eltartás,, Jólzáró edényben, fénytől védve, hűvös helyen tar\juk 

Kakaóvajjal kés;;ül a «Suppositorium haemorrhoidale» 

Másnév «Üleum cacao» (Sz, VIII.), 

338. 

Cera alba 
( Cer,, alb.) 

Fehér viasz 
A sárga viaszból fehérítéssel készült fehér, vagy kissé sárgás-színű, csaknem 

szagtalan anyag, Szobahőmérsékleten szilárd és nem tapad,. A kéz "'elegén 
meglágyul és gyúrhatóvá válik 
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Oldékonyság. Vízben_ gyakorlatilag oldhatatl~n, ~o;r~ :R-.szeszben ,,r~szben 
(cerotinsav) oldható Eterben, kloroformban, zsrros es rllo-ola1.okban bosel)esen 
oldódik„ A megolvasztott fehér ,viasz a megolvasztott vazelmnel, parafmna] 
stb. minden arányban elegyedik, 

Kristályosodáspont, 62°-64°, 
Olvadáspont. 63°-65°, 
Síirűség,, 0,955-0,965 (L 152, lap l/c), 
Törésmutató (75°-on).. 1,440-1,445, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) -.A fehér viasz melegítve üledékmentes, tiszta, átlátszó, színtelen vagy legfeljebb 
alig sárgaszínű folyadékká olvad. 

b-c) A fehér viaszt a «Cera flava» cikkely b} (zsírok, zsírsavak stb,) és e} (parafin) 
szerint vizsgáUuk. A követelmények is azonosak. 

d) Szulfát. 2 g készítményt 20 ml forró vízzel két percig kevergetünk. A lehűléskor 
megszilárdult viaszról, megnedvesített kis papirosszűrőn leszűrt folyadé~ot 
használjuk az e) alatti vizsgálathoz is. 10 ml .szüredéket az I. 99. lap 9/a szerint 
vizsgálunk A változás megengedett mértéke grammonként .50 y SO 4 

e) Klorid„ .5 ml d) szerinti szüredéket az I„ 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként .50 y Cl. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Savs.~ánz. mg pontossággal mért kb. 1 g fehér viaszt az I. 153 lap 1) szerint vizsgá~ 
lunk. A fehér viasz savszáma 18-22. 

g) Szappanszáni. mg pontossággal mért kb„ 2,5 g fehér viaszt az I. 154 lap 2) szerint 
vizsgálunk„ A fehér viasz szappanszáma 90-98. 

• Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a) 
ésf} (savszám) szerint vizsgá\juk, 

Eltartás Lefedett edényben tartjuk, 

339. 
Cera flava 

(Cer,, flav) 
Sárga viasz 

A sárga viasz a mézelő méh - Api< mellifica,L - A~ídae - ált;;l ,gyűjWtt, 
illetőleg termelt lépes méz meleg vízzel ~osott es ,megszurt s;inkolyabol keszu)„ 

Színe sárga, vagy sárgás-bari;a„ Sz~gan;ezre ~n;lek~zt,et. A sa~ga viasz szemcses 
törésű, a kéz melegénél meglagyulo, gyurhato es krsse ragados anyag. 

Oldékonyság„ Vízben, gyakorlatilag old?atat!an., !orr? R-s~,e~zben rész~,en 
(cerotinsav) oldódik Eter, kloroform, zsrros es ~Ilo~olajok bosegesen o!dJak 
A megolvasztott sárga viasz a megolvasztott vazelmnel, parafinnal stb. mmden 
arányban elegyedik, 
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Kri1tályo1odáspont 62°-64° 
Olvadáspont 63°-65°, 

Sűrűség, 0,955-0,965 (L 152. lap l/c)., 
Töris mutató ( 75° -on) ,, l, 440-1, 44 5, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A sárga viasz melegítve üledékmentes, tiszta, átlátszó, barnássárga-színű, kellemes, 
mézre emlékeztető szagú folyadékká olvad„ 

b) -?,sírok, zsírsavak, Japán viasz, gyanta, szappan„ 1 g viaszt 3 g R-nát1iumhid1oxid 
30 ml vízzel készült oldatával 100 ml-es főzőlombikban 30 percig melegítünk 
A lombikot olyan hengerpohánal fedjük le, melynek magassága kisebb mint 
a lombik nyaka„ A- lehűtött keveréket előre megnedvesített papirosszűrőn meg
szűrjük 5 ml szüredéket 15 ml R-sósavval elegyítünk A folyadék legfeljebb 
gyengén opalizálhat, de csapadék nem válhat ki belőle. 

e) S:olárd tÚ folyékony parajin., 5 g sárga viaszt 100 ml-es főzfüombikban 25 ml 0,5 n 
p10pilalkoholos káliumbidroxid-oldattal vízfürdőn 1 órán át melegítünk A lom„ 
bikot olyan hengerpohárral fedjük le, melynek magassága kisebb, mint a lombik 
nyaka„ Ezután a folyadékot porcelántálban vízfürdőn szárazra párologtatjuk„ 
A ri:aradékot vízfürdőn melegítve, kevergetés közben, 20 ml glicerinnel elegyítjük, 
majd a folyadékhoz l 00 ml forró vizet öntünk A felrázott folyadék tiszta, át
látszó legyen A folyadék legfeljebb kissé opalizálhat 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Sawzám mg pontossággal mért kb 1 g sárga viaszt az I, 153. lap 1) szerint vizs
gálunk. A sárga viasz savszáma 18-22. 

e) S;;appanszám, mg pontossággal mért kb.. 2,5 g sárga viaszt az L 154,, lap 2) szerint 
vizsgálunk., A sárga viasz szappanszáma 90-98. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a) 
és dJ (savszám) szerint vizsgá\juk. 

EltartáL Lefedett edényben tartjuk, 

Sárga viaszt tartalmaz az « Unguentum (,antharidatum veterinarium1> és az «[_lnguentum ::;inci oxydati», 

340. 

Cetaceum 
(Cetac.) 

Cetáceum 

A Physeter macrocephalus L„ -Physeteridae ·- koponyája és gerincoszlopa fölött lévő 
üregek eredetileg folyós tartalmának lehűtéssel kiválasztott elkülönített és . / . ' megtisztrtott viaszanyaga. 

Hófehér gyöngyházfényű kristályos lemezekből álló, zsíros tapintású csaknem 1 ' ' l , szagta an es 1zte en anyag, 
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Oldékonyság, Vízben gyakorlatilag oldhatatlan, 200 sr abszolut alkoholban, 
40 sr forró abszolut alkoholban, !OOO sr R-szeszben, 60 sr forró R-szeszben 
oldódik, Éter, kloroform, petroléter bőségesen oldja. Zsíros és illó-olajokban 
melegítéskor bőségesen oldódik 

Kristályosodáspont, 40°-45°. 
Olvadáspont. 42°-50° .. 
SűriiJég 0,940-0,950 (I. 152. lap l/c) 
Törésmutató (80°-on),. 1,434-1,435 .. 

Minőségi kv3:litativ vizsgálat 

a) A cetáceum melegítve üledékmentes, tiszta és színtelen folyadékká olvad. 
b) Fara.fin. 0,3 g cetáceum 20 ml R-szeszben melegítéskor, rázogatás közben, tisztán 

oldódjék 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Savszám. A cetáceumot az l. 1.53. lap 1) szerint vizsgáljuk i\. cetáceum savszállia 
legfeljebb 2 lehet, 

d) S;;appans.zám, mg pontossággal mért kb,, 2 g cetáceumot az I 154, lap 2) szerint 
vizsgálunk, A cetáceum szappanszáma 115-13.5. 

e) JódbrómJ;;ám mg pontossággal mért kb .. 2 g cetáceumot az I, 154. lap 3) szerint 
vizsgálunk„ A cetáceum jódbrómszáma legfeljebb 8 lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), b) (parafin) és l) (savszám) szerint vizsgá\juk. 

Eltartás .. Lefedett edényben, fénytől védve tartjuk 
Cetáceummal készül az «llnguentum .stearini» .. 
. Másnév. «Spermacetum» (Sz .. VIIL),, 

341. 

Oleum helianthi 
( 0 l.. helianth) 

Napraforgó-olaj 

A Helianthus annuus L-Compositae -·érett magvaiból «hideg úton» préselt és 
tisztított, kissé száradó zsíros olaj. Sárgaszínű, tiszta, átlátszó, csaknem szag
talan, kellemes ízű olaj,, 

Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan,. R-szeszben alig oldódik, 
Éterrel, kloroformmal, benzinnel, terpentin-olajjal minden arányban elegyedik. 

SűrűJég. 0,915-0,925 .. 
Törismutató. l,473--1,475. 

Azonossági vizsgálat 

a) 5 ml napraforg6·olaj az L 163 lap 3) szerint vizsgálva 24 óra mulva sűrűnfolyó 
állományú lesz„ 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

1?) Az olaj ü_ledékmentes tiszta és átlátszó legyen, színe nem lehet erősebb az S .5 
színmérték-·oldatnál. 

e) Idegen zs-íro.s olajok. 2 ml naprafOrgó-olajat 2 ml 50 %-os salétromsavval rázogatunk. 
A folyadékrétegek elkülönülése után sem az olaj, sem_a sav nem színeződhet 

d) Ava5ság„ A napraforgó-olajat az I 153„ lap 1) szerint vizsgáUuk A savas vizes 
folyadék nem lehet vörösszínű -· 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Savw:;ám A napraforgó-olajat az I. 153 lap 1) szerint vizsgáljuk A napraforgó-olaj 
savszáma legfeljebb 3 lehet . 

f) Szappamzám .. A napraforgó-olajat az L 154. lap 2) szerint vizsgáljuk A napraforgó
olaj szappanszáma 18.5-19.5. 

g) Jódbrómszám 0,1 mg pontossággal mért 0,10-0,12 g napraforgóolajat az I. 154 .. 
lap 3) szerint vizsgálunk. Az ol~j jódbrómszáma 122-135 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a b ), 
d) (avasság) és e) (savszám) szerint vizsgáljuk 

A1egjegJ>zé1.. Injekció készítéséhez csak te1jes vizsgálattal ellenőrzött olajat 
használhatunk. 

Eltartá1.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartictk. 
Napraforgó-olajjal készül az «Emufrio oleoia», «Emplastrum diachvlon», «Lini

mentum anzmoni'atutn», «Oleum pro inJe(,fione», «Solutio (,Olophonii», «Ungu"éntunz canthari
datum veterinarium» és az «Unguentum infantum». 

342. 

Oleum jecoris aselli 
( Ol. jecor.) 

Csukamáj-olaj 

A Gadus A1on!zua L. és más Gadus-fajok - Gadidae - májából előállított 
olaj .. Színe sárga .. Szaga és íze jellegzetes. 

1 g csukamáj-olaj legalább 750 nemzetközi egység (NE) A-vitamint és 75 
nemzetközi egység (NE) D-vitamiut tartalmaz. 

Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan.. R-szeszben alig oldódik 
Éterrel, kloroformmal, petroléterrel, folyékony parafinnal minden arányban 
elegyedik. 

Sűrűség„ 0,918-0,928 .. 
Törésmutató 1,477-1,481. 

Azonossági vizsgálat 

a) 1 csepp csukamáj-olajat 1 ml R-kloroformban oldunk A folyadék 1 csepp tömény 
R-kénsavval összerázva múlóan sötétibolya-színű lesz, majd barnára színeződik„ 
(Szterinek) 
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b) 2 ml olajat 2 ml .50 %-os salétromsavval rázogatunk„ Az olajos rész narancsvörös
színű lesz, á sav pedig színtelen marad„ 

e) A-vitamin„ Porcelántálban néhány csepp csukamáj-olajhoz kis R-antimontriklorid 
kristályt teszünk„ A kristály néhány másodperc mulva kékszínű lesz, később 
azonban megbarnul 

d) A-vitam,_in 5 csepp csukamáj-olajat 1 ml R-kloroformban oldunk. Az oldat analitikai 
kvarclámpa alatt élénk zöldessárga színben fluoreszkál,, Az 1 ml .5 %-as R-szeszes 
p,ikrinsav-oldattal összerázott keverék nem fluoreszkál.. 

e) A csukamáj-olaj az I. 153 .. lap 3) szerint vizsgálva, legfeljebb sűrűnfolyó állományú 
lesz„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f) A csukamáj-olaj üledékmentes, tiszta és átlátszó legyen .. 
g) A e) szerinti vizsgálatnál az antimontriklorid-kristály sötétkékszínűre váljék 
h) 'Tirztítatlan, 5tearintartalmú olaj„ 5 ml csukamáj-olajat kémlőcsőben 2 órán át 0°-on 

tartunk. A csukamáj-olaj tiszta, átlátszó maradjon és benne üledék nem képződhet 
i) Színező anyagok A csukamájolaj színe nem lehet erősebb a Z 9 színmérték-oldatnáL 
~) AvaHág„ A csukamáj-olajat az I„ 153 lap 1) szerint vizsgáUuk A savas vizes fOlyadék 

nem lehet vörösszínű 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Sav szám A csukamáj-olajat az I„ 1.53 lap 1) szerint vizsgáljuk, A csukamáj-olaj 
savszáma legfeljebb 3 lehet 

i) Szappamzám .. A csukamáj-olajat az I. 154. lap 2) szerint vizsgáljuk A csukamáj-olaj 
szappanszáma 17.5-19.5 

m) Jódbrómszdm. 0,1 mg pontossággal mért O,I0-0,11 g olajat az I. 154. lap 3) szerint 
vizsgálunk„ A csukamáj-olaj jódbr6mszáma 140-170. 

n) Tartalmi meghatározá< (A-vitamin) .. Az olajat az I. 132. lap 20) szerint vizsgáljuk 
o) A csukamáj-olaj D-vitamin,·tartalmát biológiai értékmeghatározással ellenőrizzük 

(I. 243. lap !!.) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az e), f), g),j) (avasság) 
és k) (savszám) szerint vizsgáljuk. 

Eltartó.s.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tar\juk 
A raktári készletet színig töltött tartályokban sötét, hűvös helyen tároljuk. 

Inkompatibilis oxidáló anyagokkal, oxidáz-tartalmú készítményekkel.. 
Mámév .. «Üleum jecoris Morrhuae» (Ph Hg. IV.) .. 

Adagolás,. Szokásos egyszeri adag;a 
Szokáws napi adagja 

5-15 g 
10-30 g 
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343. 

Oleum lini 
(Ol. !íni) 
Len-olaj 

A Linum u<ÍtatiS<imum L .. -Iinauae ·- érett magvaiból «hideg úton» préselt 
száradó olaj 

Színe sárga, vagy barnás-árnyalatú sárga. Íze jelkgzetes. A len-olaj -15°-ra 
lehűtve is folyós marad .. Vékony rétegben meleg levegőn 1-2 na'p alatt rugalmas 
hártyát képezve beszárad. 

Oldékony<ág. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan .. 20 sr abszolut alkohol oldja. 
R-szeszben alig oldódik Étenel,kloroformrnal, petrnlétenel, terpentin-olajjal 
minden arányban elegyedik 

S{ir{i<ég 0,925-0,935 .. 
Töré<mutató .. 1,479-1,485 

Azonossági vizsgálat 

a) A len-olaj az I. 153. lap 3) szerint vizsgálva folyós marad. 
b) 2 ml len-olajat 2 ml .50 %-os salétromsavval rázogatunk. Az olajos rész lassan 

barnás-·színű lesz, a salétromsavas rész pedig színtelen marad 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

C) A len-olaj üledékmentes, tiszta és átlátszó legyen. Színe nem lehet erősebb a B 8 
színmérték-oldatnál. 

d) Avauág„ A len-olajat az l. 153„ 1ap 1) szerint vizsgáljuk. A savas vizes fülyadék nem 
lehet vörösszínű. 

e) El nem u:.appanosítható anyagok. A len-olajat az I. 153 .. lap 2) szerint vizsgáljuk„ 
A folyadék legfeljebb opalizálhat 

f) Nyers repceolaj. 5 ml len-olajat 5 ml legtöményebb szesszel rázogatunk. 15 perc 
múlva a különvált szeszt kis papirosszűrőn megsZűrjük„ A szűredek színtelen 
legyen .. Aszűredékhez I ml R-ammónia- és 1·-2 csepp R-ezüstnitrát-oldatot ele
gyítünk, mqjd a folyadékot felforraljuk. A folyadék 10 percen belül nem bar
nulhat meg. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Sav;:;ám .. A len-olajat az I. 153 lap 1) szerint vizsgáljuk A len-olqj sa\iszáma leg
feljebb 3 lehet. 

h) Szappanszám. A len-olajat az I. 154. lap 2) szerint vizsgáljuk A len-olaj szappanszáma 
185-195 

i) ]ódbróms:;ám. 0,1 mg pontossággal mért 0,09-0,10 g len-olajat az L 1.54 lap 3) 
szerint vizsgálunk„ A len-olaj jódb1órnszáma 160-190. 

Tájékoztató gyor'Svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e), d) (avasság) és g) (savszám) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá<.. Jólzáró üvegdugós üvegben, sötét, hűvös helyen tartjuk 
Len-olajat tartalma:;; a «Linimentum calíÍP». 

Adagolá< Szoká<o' egy.<zeri adagja 1- 5 g 
S:;;okáso.s napi adagja 3-15 g 
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344. 

Oleum. ricini 
( 01.. ricín.) 

Ricinus-ólaj 

A Ritinu.s communi< L -- Euphorbiaceae - friss, érett magvaiból «hideg útorn> 
préselt és forró vízzel mosott, kissé száradó olaj„ 

Halványsárga-színű, tiszta, átlátszó, csaknem szagtalan, jellemző ízű~ visz
kózus olaj.. 0° alá hűtve vajszeríí tömeggé dermed .. 
· Oldékony<ág. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan Legtöményebb szesszel, jég·· 
ecettel, kloroformmal és éterrel elegyedik 

S{ir{iség. 0,956-0,968 
Töré5mutató. 1,477-1,481 

Azonossági vizsgálat 

a) A ricinus-olaj az I. 153. lap 3) szerint vizsgálva, csaknem szilárd állományú lesz. 
b) 2 ml olajat 2 ml 50 %-os salétromsavval rázogatunk Az olajos rész lassan arany· 

sárga-színű lesz, a salétromsav pedig színtelen marad„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A ricinus-olaj szobahőmérsékleten üledékmentes, tiszta éc; átlátszó legyen, színe 
nem lehet erősebb az S .5 színmérték-oldatnál 

d) Idegen zsíros olaj 1 ml ricinus-olaj 4 ml R-szeszberi kristálytisztán oldódjék. 
e) 2 ml ricinus-olajat 2 ml R-petroléterben oldunk A kristálytiszta oldathoz újabb 

R-·petroléter részleteket adva, az oldószer feleslege elválik., 
f) Melegen préselt vagy kivonás.sal kózített olaj 3 ml ricinus-olajat 3 ml R-széndiszulfiddal 

és 1 ml tömény R-kénsavval óvatosan rázogatunk. A reakciókeverék vörösbarna 
színű lehet, de nem lehet feketés bar na. 

g) Avas.ság A ricinus-olajat az I. 153 .. lap 1) szerint vizsgá\juk A savas vizes folyadék 
nem lehet vörösszínű„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Sav.szám A ricinus-olajat az l 153„ lap 1) szerint vizsgáljuk A ricinus-olaj savszáma 
legfeljebb 1 lehet 

i) S:;appamzám. A ricinus-olajat az I 154 .. lap 2) szerint vizsgáljuk A ricinus-olaj 
szappanszáma 175-187. 

j) Jódbrómszám. 0,1 mg pontossággal mért 0,18-0,20 g ricinus-olajat az I. 154. lap 
3) szerint vizsgálunk. A ricinus-olaj jódbrómszárna 82-86, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
d) (idegen zsíros olaj), j) (melegen préselt vagy kivonással készített olaj), 
g) (avasság) és h) (savszám) szerint vizsgá\juk. 

Eltartá5. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 
Ricinus-olajjal készül a «Collodium flexile», a «Liquor formaldehydi saponatu<» 

és a «Spiritu< saponatu5» .. 
Adagold<.. S:;okdrn.< egy.szeri adagja 

Szoká<os napi adagja 
10-30 g 
10-30 g 
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345. 

Oleum. sesam.i 
(Ól.. sesam.) 

Szezám-olaj 

. A, Se;~mum, ind~c~m L -;-Peda'.ia:.eae- friss, érett magvaiból «hideg úton» préselt, 
krsse szarado, vilagossarga sz1nu, csaknem szagtalan, kellem_esízű olaj„ -5°-ra 
lehűtve sárgásfehér tömeggé dermed.. · 
, Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. R-szeszben alig oldódik„ 

Eterrel, kloroformmal, petroléterrel minden arányban elegyedik. 
Sűrűség 0,915-0,925 .. 
Törésmutató. 1,473-1,476 .. 

Azonossági vizsgálat 

a) A szezám-olaj az I„ 153. lap 3) szerint vizsgálva sűrűnfolyó állományú lesz. 
b) Szezamin 5 ml legtöményebb R-sósavban enyhe melegítéssel 0,05 g cukrot oldunk, 

Az oldat 1 ml szezám-olajjal összerázva vörösre színeződik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A szezám-olaj szobahőmérsékleten üledékmentes, tiszta és átlátszó legyen„ 
Színe nem lehet erősebb az S .5 színmérték-oldatnál. 

d) Ava55ág. A szezám-olajat az I 153 lap 1) szerint vizsgáljuk A savas vizes folyadék 
nem lehet vörösszínű„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Savszám, A szezám-olajat az I 153. lap 1) szerint vizsgáljuk„ A szezámolaj savszáma 
legfe\jebb 2,5 lehet 

f) Szappan.szám .. A„ szezám-olajat az I. 154 lap 2) szerint vizsgáljuk A szezám-olaj 
szappanszáma 18.5-195. 

g) Jódbrómszám. 0,1 mg pontossággal mért 0,13-0,15 g szezám-olajat az I 154, lap 
3) szerint vizsgáljuk„ A szezám-olaj jódbrómszáma 105-11.5. 

Tájékoztató gyor svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
d) (avasság) és e) (savszám) szerint vizsgáljuk. ' 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 
Szezámolajból ké;zül az «Oleum pro injectione» 
MegjegJ>zés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött olaj 

használh'!tÓ 
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346. 

Sebum. 
(Seb.) 

Juhfaggyú 

A juh- Ovis Aries L. ·-Bovidae- zsíros kötőszövetéből kiolvasztott, rnegszurt, 
víztelenített faggyú .. 

Fehérszínű, jellegzetes en·yhe szagú, szemcsés törésű zsiradék 
OldékonJ'Ság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan, R-szeszben alig oldódik. 

15 sr éter, 2 sr kloroform oldja. Petroléterben bőségesen oldódik. 
Kri<tályosodáspont. 40° ~45 ° .. 
Olvadáspont. 45°-52°, 
Sűrűség .. 0,917-0,927 (I 152 .. lap l/b) 
Törésmutató (60°-on) .. 1,449-1,451. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Ajuhfaggyú melegítve üledékmentes, tiszta, átlátszó, sárgaszínű folyadékká olvad. 
b) Lúgo.Hág, 5avaoág., .5 g.juhfaggyút porcelántálban vízfürdőn megolvasztunk, majd 

25 ml fi:issen kifOrralt forró vizet öntünk rá és üvegbottal 1 percig kevergetjük. 
Kihűlés után a folyadékot megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük. Ezt a szüre
déket használjuk a e) alatti vizsgálathoz is 
10 ml szűredék 2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem színeződhet, de 0,50 ml 0,01 n 
nát_ronlúgtól pirosra színeződjék. 

c) Klorid.. 1 ml b) szerinti szűredéket az L 100 .. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 125 'Y Cl. 

d) Ava.<rág. A megolvasztott juhfaggyút az I. 153 .. lap L szerint vizsgáljuk. A savas 
vizes folyadék nem lehet vörösszínű 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Izzítási maradék mg pontossággal mért kb. 1 g juhfaggyút az I. 104 .. lap 4) szerint 
óvatosan elhamvasztunk. i\.z enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0, 1 % lehet,, 

f) Savszám A juhfaggyút az L 153 lap 1) szerint vizsgáljuk. A juhfaggyú savszáma 
legfeljebb 5 lehet.. 

g) SzajJpan.;zám. Ajuhfaggyút az L 154 .. lap 2) szerint vizsgáljuk Ajuhfaggyú szappan
száma 192-200 

h) ]ódbrómszám. 0, 1 mg pontossággal mért, kb. 0,40-0,45 g juhfaggyút az L 154 .. lap 
3) szerint vizsgálunk /\ juhfaggyú jódbrómszáma 35-45. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 
d) (avasság) és f) (savszám) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás„ Lefedett edényben, száraz, hűvös helyen, fénytől védve tartjuk 
J uhfaggyúval készül a «Seijum salicylatum»,. 
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347. 

Oleuni anisi 
(Ol .. anís.) 
Ánizs-o:aj 

A közönséges ánizs - Pimpinella animm L. -- Umbellifáae -, vagy csil
lagos ánizs - lllfrium verum Hooker fiL - ]Vfagnoliaceae - érett, száraz, össze
zúzott terméseiből vízgőzdesztillálással nyert, finomított, színtelen vagy halván)'
s_árgás-színű, erősen fénytörő illó-olaj. Szaga jellegzetes, ánizsra emlékeztető .. 
Ize édes, aromás„ Levegő, fény, valamint gyakori megolvasztás hatására el
\áltozik. Kb.. 80-90% anetolt, továbbá metichavikolt, ánizsaldehidet stb„ is 
tartalmaz. 

Oldékon)'1ág .. 3 tf R-szeszben, 200 tf 60 v/v%-os szeszben, !OOO tf vízben 
oldódik .. 

Kémhatá.1 R-szeszes oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 
vizsgálva semleges. 

Sűrű1ég. 0,9 78-0,990 .. (Fajsúly .. 0,980-0,992). 
Kri1tályosodáspont. + 15°-tól + 18°-ig .. 
Forgatóképmég .. -2°-tól + 1°-ig. 
Töré5mut0tó 1,553-1,560. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Az ánizs-olajat az I„ 157„ lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb) vizsgáljuk„ 
b) Oldékon)'>ág sze1zben .. 1,0 ml ánizs-olaj az I. 158 lap 4) sierint vizsgálva legfeljebb 

3,0 ml R-szeszben oldódjék Az oldat csak kissé opalizálhat. 
e) Oldékony.1ág petro/éterben. 10 csepp ánizs-olaj 5 ml R-petroléter ben maradék nélkül, 

tisztáµ oldódjék„ Az oldat nem opalizálhat (víz), 
d) .Nehézfémek (ólom, réz 1tb.) .. 1 ml készítményt az L 159. lap 10/a szerint vizsgálunk. 

A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu) 
e) Fenolok.. A készítmény R-szeszes oldata (1 + 5 tf) egy csepp R-vas(III)klorid-

oldattól sem kékre, sem barnára nem színeződhet · 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

f) SZárítá1i maradék. mg pontossággal mért kb.. 2 g illó-olajat az I. 161 lap 11) szerint 
vizsgálunk„ A l05°·on állandó súlyig szárított maradék legfeUebb 3 % lehet .. 

g) Savszám .. mg pontossággal mért kb .. 1,5 g illó-olajat az I 161. lap 12) szerint vizs
gálunk. A savszám legfeljebb 0,2 lehet 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 
b) (oldékonyság szeszben) és e) (oldékonyság petroléterben) szerint vizs
gáljuk. 

Eltartds . .Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. 

Ánizs-olajat tartalmaz a «Spiritus am1noniatus ani.satu.s». 

Adagolds. Szokdsos egy.szeri adagja 
S;;okdsos napi adagja 

0,02--0,04 g 
0,06-0,12 g 

Ha az orvos «Oleum ani>i stellati»-t rendel, e;;.t a készítményt aqjuk ki. 
.Me,gjegy;:;és., A részben vagy egészben megszilárdult ánizs-olajat használatba

vétel ~lőtt meleg vízbe állítva egész mennyiségében megolvasztjuk, majd gondosan 
összer azzuk„ 

348. 

Oleum aurantii 
( 0 l.. aur ant.) 
Narancs-olaj 

Az édesnarancs-fa - Citrus aurantium L .. ssp., sinensis Gall - Rutaieae -- érett 
friss gyümölcsének héjából kipréselt sárga vagy barnássárga-színű híganfolyÓ 
il!ó-olat Szaga és íze jellegzetes, nem keserű., Levegőn elgyantásodik és szaga 
terpentmre emlékeztet Kb. 90 % terpént, főleg d-limonént (CroHrn) tartalmaz„ 
Linalool, nonilalkohol, terpineol, decilaldehid, antranilsav-metÜészter stb„ 
is található benne, 

Oldékonysdg. 10 tf R-szeszben, 1 tf jégecetben oldódik. Abszolút alkohollal 
és széndiszulfiddal elegyíthető, 

Kémhatds,. R-szeszes oldata ( 1 + 10 ml) megnedvesített lakmuszpapirossal 
vizsgálva semleges vagy gyengén savanyú .. 

Sűrűs~g., 0,847-0,852. !Fajsúly,. 0,848-0,853), 
Forrdspont, 179°-181° .. (L 72 .. lap 7/b, kezdeti forráspont), 
Forgatóképe55ég. +94°-tól +99°-ig., 
Töré<mutató. 1,472-1,474, 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A narancs-olajat az L 15 7 .. lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb..) vizsgáljuk. 
b) O/dékony.ság szeszben, 1,0 ml narancs-olaj az L 158, lap 4) szerint vizsgálva, leg-· 

feljebb 10,0 ml R-szesszel tisztán elegyedjék. Az oldat 20°-ra hűtve is átlátszó 
maradjon vagy legfeljebb csak kissé opalizálhat.. 

c) Oldékony1ág petroléterben, 10 csepp narancs-olaj 5 ml R-petroléterben maradék nélkül 
tisztán oldódjék. Az oldat nem opalizálhat (víz). 

d) Nehézfémek (ólom, réz stb.),. 1 ml narancs-olajat az L 159., lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 y Pb (Cu), 

e) Idegen olqjok. 50 ml narancs-olajat az L 158, ·lap., 7) szerint desztillálunk A desztil
látum. első 5 ml-es részletének forgatóképessége legfeljebb 2°-kal térhet el az 
eredeti olajétóL Törésmutatója legalább 0,001-el legyen alacsonyabb, de leg
feljebb 0,002-ve! lehet alacsonyabb az eredeti olajénál. 
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Minőségi kvantitativ vizsgálat 

f) Szárítási maradék. mg pontossággal mért kb. 2 g illó-olajat az I. 161 lap 11) szerint 
vizsgálunk„ A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 5 ~{i lehet. 

g) Savszám .. mg pontossággal mért kb, 1,5 g illó-olajat az I. 161 lap 12) szerint vizs
gálunk. A savszám legfeljebb 1,5 lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), b) (oldékonyság szeszben) és e) (oldékonyság petroléterben) szerint vizs
gáljuk„ A naranc~-olaj nem lehet terpentinre emlékeztető szagú,, 

Eltartás, . .Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. 

Másnév .. «Oleum Aurantii corticis» (Ph .. Hg. IV) ,, 
Megjegyzés .. Az ú .. n,, terpén mentes narancs-olaj előállításánál melléktermékként 

nyert, narancs-olaj-terpénekkel kevert készítmény nem használható,, 

349. 

Oleum bergamottae 
( Ol.. bergam.) 

Bergamott-olaj 

A bergamott-fa - Citrus aurantium L. ssp bergamia (Ri3So et Poiteau) Wight 
et Arn .. - Rutaceae - érett, friss gyümölcsének héjából kipréselt, zöldes vagy 
zöldessárga, esetleg sárgásbarn'!·színű, híganfolyó illó-olaj, Szaga jellegzetes, 
kellemes, citromra emlékeztet. Ize zamatos, kesernyés,, Levegő és fény hatására 
elgyantásodik, savanyú és terpentin-szagú lesz, Észter száma 97-114,, 34 %-· 
-40 % linalilacetátban (Cr 2H 200 2) kifejezett észtert, kb. 6 % linaloolt, továbbá 
terpineolt, limonént, pinént stb. is tartalmaz. 

Oldékonysdg. 2 tf R-szeszben oldódik, 
Kémhatás.. R-szeszes oldata ( 1 + 9 tf), megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva, semleges vagy gyengén savanyú„ 
Sűrűség. 0,874-0,884. (Fajsúfy. 0,875-0,885) 
Forgatóképesség. +8°-tól +24°-ig, 
Törésmutató. 1,465--1,468,, 
Forrdspont .. 194°-196° (L 72, lap 7/b; kezdeti forráspont), 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A bergamott-olajat az I. 157. lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizsgáljuk. 
b) Oldékonysdg sze1zben. 1,0 ml bergamott-olaj az L 158. lap 4) szerint vizsgálva 

legfeljebb 2,0 ml R-szeszben oldódjék Az oldat csak kissé opalizálhat 
e) Oldékony1ág petroléterben. 10 csepp bergamott-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 

nélkül, tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (víz), 
d) 1 ml készítményt 2 ml R-szeszben oldunk Az oldat további 2 ml R-szesztől ne,;; 

zavarosodhat meg (sok bergaptén) 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 
b) (oldékonyság szeszben) és e) (oldékonyság petroléterben) szerint vizs
gáljuk 

Eltartds.. Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. 

Ánizs-olajat tartalmaz a «Spiritus ammoniátus anisatus»„ 

Adagold1,, Szokdsos egy.szeri adagja 
Szokdso s napi adagja 

0,02-0,04 g 
0,06-0,12 g 

Ha az orvos «Oleum anisi .stellati»-t rendel, ezt a készítmén)'t adjuk ki. 
lvfegjeg)'zés.. A részben vagy egészben megszilárdult ánizs-olajat használatba

vétel előtt meleg vízbe állítva egész mennyiségében megolvasztjuk, majd gondosan 
összerázzuk. 

348. 

Oleum aurantii 
( Ol. aurant.) 
Narancs-olaj 

Az édesnarancs-fa - Citrus aurantium L,. ssp, sinensi.5 Gall, - Rutaceae-- érett„ 
friss gyümölcsének héjából kipréselt sárga vagy barnássárga-színű híganfolyó 
illó-olaj. Szaga és íze jellegzetes, nem keserű .. Levegőn elgyantásodik és szaga 
terpentinre emlékeztet.. Kb. 90 % terpént, főleg d-limonént (C10H 16) tartalmaz .. 
Linalool, nonilalkohol, terpineol, decilaldehid, antranilsav-metilészter stb .. 
is található benne .. 

Oldékon)'sdg. 10 tf R-szeszben, 1 tf jégecetben oldódik Abszolút alkohollal 
és széndiszulfiddal elegyíthető .. 

Kémlzatds.. R-szeszes oldata ( 1 + 10 ml) megnedvesített lakmuszpápirossal 
vizsgálva semleges vagy gyengén savanyú. 

Sűrűség. 0,847-0,852. !Fajsúly .. 0,848-0,853) .. 
Forrdspont„ 179°-181° .. (L 72. lap 7/b, kezdeti forráspont) .. 
Forgatóképesség .. +94°-tól +99°-ig. 
Törésmutató. 1,472-1,474. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A narancs-olajat az I 157 .. lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizsgáljuk„ 
b) Oldékonyság szeszben 1,0 ml narancs-olaj az L 158.„ lap 4) szerint vizsgálva, leg

feljebb 10,0 ml R-szesszel tisztán elegyedjék.. Az oldat 20°-ra hűtve is átlátszó 
maradjon vagy legfeljebb csak kissé opalizálhat. 

c) Oldékonyság petroléterben. 10 csepp narancs-olaj 5 ml R-petroléterben maradék nélkül 
tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (víz). . 

d) .Nehézfémek (ólom, réz stb) .. 1 ml narancs-olajat az I. 159 .. lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu)„ 

e) Idegen olqjok. 50 ml narancs-olajat az I.. 158. · lap„ 7) szerint desztillálúi;ik. A desztil
látllm első .5 ml-es részletének forgatóképe?sége legfeljebb 2°-kal térhet el az 
eredeti olajétóL Törésmutatója legalább 0,001-el legyen alacsonyabb, de leg-
feljebb 0,002-vel lehet alacsonyabb az eredeti olajénál. · 
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Minőségi kvantitativ vizsgálat 

f) Száiítá1i maradék mg pontossággal mért kb 2 g illó-olajat az I 161 lap 11) sze1int 
vizsgálunk„ A 105°-on állandó súlyig szar1tott maradék legfeljebb 5% lehet 

g) Savszám. mg pontossággal mért kb. 1,5 g .illó-olajat-az I 161., lap 12) szerint vizs
gálunk. A savszám legfeljebb 1,5 lehet.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), b) (oldékonyság szeszben) és e) (oldékonyság petroléter ben) szerint vizs-· 
gáljuk. A narancs-olaj nem lehet terpentinre emlékeztető szagú. 

Eltartás .. JólzárÓ, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. 

Másnév .. «Oleum Aurantií cortícís» (Ph .. Hg .. IV) .. 
M~gfegyzés Az ú. n. terpénmentes narancs-ol'\j előállításánál melléktermékként 

nyert, narancs-olaj-terpénekkel kevert készítmény nem használható.. 

349. 
Oleum bergamottae 

(OL bergam.) 
Bergamott-olaj 

A bergamott-fa - Citrus aurantium L.. ssp .. bergarnia (Risso et Poiteau) Wight 
et Arn .. - Rutaceae ·-· érett, friss gyümölcsének héjából kipréselt, zöldes vagy 
zöldessárga, esetleg sárgásbarn~-színű, híganfolyó illó-olaj .. Szaga jellegzetes, 
kellemes, c1t10mra emlékeztet.. Ize zamatos, kesernyés .. Levegő és fény hatására 
elgyantásodik, savanyú és terpentin-szagú lesz. Észtersiáma 97-114 .. 3i%-· 
·-40 % linalilacetátban (C12H 200 2) kifejezett észtert, kb. 6 % linaloolt, továbbá 
terpineolt, limonént, pinént stb.. is tartalmaz. 

Oldékon)'sdg. 2 tf R-szeszben oldódik 
Kemhatás.. R-szeszes oldata ( 1 + 9 tf), megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva, semleges vagy gyengén savarlyú„ 
Sűrűség. 0,874-0,884 (Fajsúly. 0,875-0,885). 
Forgatóképesség. +8°-tól +24"-ig .. 
Törésmutató. 1,465-1,468. 
Forráspont .. 194°-196° (L 72 lap 7/b; kezdeti forráspont) .. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A bergamott-olajat az L 157 lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizsgáljuk„ 
b) Oldékon!ság sze.>zben. 1,0 ml bergamott-olaj az I.. 158. lap 4) sze1int vizsgálva 

legfeljebb 2,0 ml R-szeszben oldódjék. Az oldat csak kissé opalizálhat. 
c) Oldékonyság petroléterben. 10 csepp be1gamott-olaj 5 ml R-petrolétcrben maradék 

nélkül, tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (víz). 
d) 1 ml készítményt 2 ml R-szeszben oldunk Az oldat további 2 ml R-szesztől ne~ 

zavarosodhat meg (sok betgaptén). 
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e) Nehézfémek (ólom, réz 1tb) 1 ml illó-olajat az I 159 .. lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke miililiterenként 20 y Pb (Cu) 

f) Idegen (benzoesav, ftálwv stb.) észterek 1 ml illó-olajat az I 160. lap 10/h szerint 
vizsgálunk. Az oldatból lehűlés után nem válhat ki kristályos csapa~ék„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Szárítási maradék. mg pontossággal mért kb„ 2 g illó-olajat az L 161 lap 11) szerint 
vizsgálunk, A 105°-on állandó súlyig szárított maradék 6-7 '}6 lehet. 
A zöldesszínű lágy maradék savszáma 20~-50. 

h) Savszám. mg pontossággal mért kb 1,0 g illó-olajat az L 161. lap 12) szerint vizs
gálunk A savszám legfeljebb 3 lehet 

i) Tartalmi meghatározá.s ( é.5zter). A savszám meghatározásánál semlegesített oldatot 
az I 161 lap 13) szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,5 n pr9pilalkoholos káliumhidroxid-oldat 98,14 mg (lg ,99185) linalil„ 
acetátban (C12H 200 2) kif~jezett észtert jelez. 

j) Terpinilacetát mg pontossággal mért kb .. 1 g illó-olajat az L 160. lap lO!f szerint 
vizsgálunk. A második észteiszám legfe1jebb 2-vel leh~t nagyobb, mint az első. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a~,_b) (oldékonyság szeszben) és a e) (oldékonyság petrolétcrben) szérint vizs-· 
galjuk. 

Eltartás .. Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, 'fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. 

Megjegp:és.. Az ú .. n. terpénmentes bergamott-olaj előállításánál mellék
termékként nyert, bergamott-olaj-terpénekkel kevert készítmény nem használ
ható. A készítmény mesterséges bergamott-olajat nem tartalmazhat. 

350. 

Oleutn carvi 
( Ol .. carv.) 

Kömény-olaj 

A kömény - Carum carvi L. - Umbelliferae - érett, száraz, összezúzott 
terméséből vízgőzdesztillálással nyert, finomított, csaknem színtelen idővel 
megsárguló illó-olaj. Szaga jellegzetes, köményre emékeztet; íze fűszeres, 
kesernyés. Levegő és fény hatására megsűrűsödik és megbarnul. 50--60o/r 
d-karvont (C10HI40), továbbá d-limonént, dihidrnkarvönt stb.. is tartalmaz~ 

Oldékonyság. 1 tf R-szeszben, 8 tf 80 v/v %-os szeszben oldódik. 
Kemhatás.. R-szeszes oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva savanyú. 
Sűrű1ég 0,906-0,916 (Fapúly. 0,908_:_0,918). 
ForgatóképeHég .. + 70°-tól +so'-ig. 
Töré1mutaió. 1,434-1,488 
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Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A kömény-olajat az I. 157, lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizsgáljuk.. 
b) Oldékony1ág >zeszben 1,0 ml kömény-olaj az L 158. lap 4) szerint vizsgálva legfeljebb 

1,0 ml R-szeszben, illetőleg 8,0 ml 8Q v/v %-os szeszben oldódjék. Az oldat 
csak kissé opalizálhat 

c) Oldékony1ág petroléterben 10 csepp kömény-olaj 5 ml R-petroléterben maradék. 
nélkül, tisztán oldódjék.. Az oldat nem opalizálhat. 

d) Nehéz fémek (ólom, réz 1tb ). 1 ml olajat az L 159. lap 10/a szerint vizsgálunk„ 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 y Pb (Cu) 

Minőségi kvanti taiiv vizsgálat 

e) Szárítá1i maradék mg pontossággal mért kb. 2 g illó-olajat az L 161. lap 11) szerint 
vizsgálunk„ A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 5 ~lo lehet 

f) Savszám, mg pontossággal mért kb. 1,5 g kömény-olajat az I. 161 lap 12) szerint 
vizsgálunk A savszám legfeljebb 1 lehet. 

g) Tartalmi 1neghatározás (d-karvon)„ 5,00 ml készítményt az I. 164. lap 15/b szerint 
vizsgálunk. 
A d-karvon-tartalmat (C10H140) térfogat- %-ban (v/v %) adjuk meg. 

' 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 
b) (oldékonyság szeszben) és a e) (oldékonyság petroléter ben) szerint vizsgáljuk. 

,Eltartá> Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. 

Adagolá>. Szokáw' egyszeri adagja 
Szoká101 napi adagja 

351. 

Oleutn caryophylli 
( Ol.. caryoph) 
Szegfűszeg-olaj . ' 

0,02-0,04 g 
0,06·-0,12 g 

A szegfű-fa - Eugenia wryophyllata Thunb.. - lvlyrtaceae - szárított virág
bimbóiból, az ú .. n. szegfűszegből vízgőzdesztillálással nyert, finomított illó
olaj .. A frissen lepárolt illó-olaj csaknem színtelen vagy gyengén sárgás, erősen 
fénytörő folyadék. Színe levegő hatására idővel sárgásra vagy haJvány vörös
barnára változik. Szaga jellegzetes, szegfűszegre emlékeztet Ize fűszeres, 
csípős. 81}--90 v/v% ú.. n. összes,,eugenolt (eugenol+ 2-3% eugenilacetát), 
továbbá kariofillént, metilszalicilátot, furfurolt, ketonokat stb„ tartalmaz„ 

Oldékony1ág„ 2 tf hígított szeszben oldódik 
Kemhatá1„ R-szesszel készült oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva gyengén savanyú .. 
Sűrűség .. 1,039-1,065. (Faj1úly. 1,041-1,067) .. 
Forgatóképrnég. 0°-tól -1,5°-ig .. 
Törésmutató., 1,530-1,535 
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Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A szegfűszeg-olajat az I. 157 lap 1-3) szerint (külső, szín, sZag, íz stb„) szerint 
vizsgáljuk. · 

b) Oldékony>ág >zeszben. 1,0 ml szegfűszeg-olaj az L 158. lap 4) szerint vizsgálva leg· 
feljebb 2,0 ml hígított szeszben oldódjék Az oldat csak kissé opalizálhat 

e) Oldékony>ág petroléterben., 10 csepp szegfűszeg-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 
nélkül, tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (víz). 

d) Nehézfémek (ólom, réz >tb.) .. 1 ml készítményt az L 159, lap 10/a szerint vizsgálunk 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20•y Pb (Cu). 

e) F'enolok. 1 ml készítményt 20 ml forró vízzel összerázunk, majd a lehült keveréket 
megnedvesített papirosszűrőn szűrjük, 10 ml szüredék 1 csepp vas(III)klorid
o!dattól legfeljebb szürkészöldre színezödhet, de kék vagy ibolyaszínű nem 
lehet 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) S;:;árítá>i maradék mg pontossággal mért kb 2 ~illó-olajat az I 161. lap 11) szerint 
vizsgálunk„ A 105°-on állandó súlyig szár1tott maradék legfeljebb 4 % lehet 

g) Savszám mg pontossággal mért kb 1,5 g illó-olajat az L 161, lap 12) szerint vizs
gálunk,. A savszám legfeljebb 1 lehet. 

h) Tartalmi meghatározás (eugenol+ eugenilacstát)„ 5,00 ml készítményt 3 %-os nátron
lúggal az I. 164. lap 15(c szerint vizsgálunk„ Az összes-eugenol tartalmat (eugenol 
+ eugenilacetát) eugenolban (C10H 12Ü 2 ) fejezzük ki és térfogat %-ban (v/v %) 
adjuk meg. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), b) (oldékonyság szeszben) és e) (oldékonyság petroléter ben) szerint vizs
gáljuk„ 

Eltartá>.. Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. 

Szegfűszeg-olajat tartalmaz a «Spíritus dentifricius». 
Megjegyzés„ A megsűrűsödött vagy megbarnult olajat vízgőzdesztillálással 

megjavíthatjuk. A ledesztillált olajat vízmentes nátriumszulfáttal víztelení\jük. 

352. 

Oleum chamo:millae 
( Ol, chamom,) 

Székfűvirág-olaj K~milla-olaj 

A székfű - lvfatrícaiia chamomilla L. - Compositae - merrszárított virág-· 
fészkeib61 vízgőzdesztillálással nyert, sötétkék-színű, sűrű':rfolyó illó-olaj 
Szaga jellegzetes, székfűvirágra emlékeztet. Íze fűszeres, keserű. Szeszes oldata 
még !OOO-szeres hígításban is észrevehetően kék. Színe levegő és fény hatására 
zöldre, majd barnára változik. 0°-ra lehűtve vajszerű tömerrrré dermed„ Azulént 
( chamazulén; C1,H18) terpinalkoholokat, umbellifernn-~gtilétert magasabb 
zsírsavakat, parafineket stb. tartalmaz.. ' · 
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Oldékonyság Parafin-tartalma miatt még legtöményebb szeszben sem oldódik 
tisztán. 

Kémhatás.. Legtöményebb szeszes oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmusz
papirossal vizsgálva savanyú. 

Sűrűség., 0,928-0,954 (Faj1úly, 0,930-0,956) 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A székfűvirág-o1ajat az I. 15 7. lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizsgáljuk. 
b) Oldékotl)>ág s;:;eizben,. 0,20 ml kamilla-olaj az L 158. lap 4) szerint vizsgálva 1,0 

ml legtöményebb szeszben sem oldódik ti'iztán. 
e) Oldékony>ág petroléterben., 10 csepp székfüvirág-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 

nélkül, tisztán oldódjék, Az oldat nem opalizálhat (víz),. 
d) Nehézfémek (ólom, réz >tb„) 1 ml illó-olajat az I. 159. lap 10/a szerint vizsgálunk. 

A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 y Pb (Cu)„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

e) Szárítá>i maradék 0,1 mg pontossággal mért kh 0,50 g illó-olajat az I 161. lap 11) 
sZerint vizsgálunk„ A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legalább 30 % 
legyen„ 

f) Savszám„ mg pontossággal mért kb. 1,5 g illó-olajat az L 161. lap 12) szerint 0,5 n 
propilalkohölos káliumhidroxid-oldattal vizsgálunk A savszám 9-50 legyen. 

g) Erzterszám A savszám meghatározásánál semlegesített oldatot az L 16L lap 13) 
szerint vizsgá~juk,. Az észterszám 4-.55 legyen„ 

h) Eszters;:;ám acetilálás után, 5 ml illó-olajat az l 162 .. lap 14 .. szerint vizsgálunk, 
Az acetilálás utáni észterszám 80-150 legyen. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), b) (oldékonyság szeszben) és a e) (oldékonyság petroléterben) szerint 
vizsgá\juk. 

Eltartá>. Jólzáró, lehetőkg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk, 

Másnév. ccOlcum Chamon1illae Hungaricum>i„ 
MegJevzés, Az ú, n. citromos-kamilla-olaj ( Oleum Chamomillae citratum) 

nem használható 

353. 

+ + Oleutn chenopodii 
( 0 l.. clzenopod.) 

Chenopódium-olaj 

A Chenopodium ambrosioides L. vaL anthelminticum Gray - Chenopodiaceae -
virágzó vagy terméses földfeletti részeiből gyors vízgőzdesztillálással nyert szín
telen vagy halványsárg,a-színű illó-olaj. Kellemetlen jellegzetes, átható szaga 
kámfona emlékeztet. Ize keserű, csípős.. 60-70 % aszkaridolt' (C10H 160 2), 

továbbá cimolt (szilvesztrén), d-kámfort, szafrolt stb. tartalmaz,. 
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Oldékon)'rdg. 8 tf hígított szeszben oldódik.. 
Kemhatd<„ R-szeszes oldata (! + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva semleges vagy gyengén savanyú .. 
Sűrűrég .. 0,957-0,978. (Fajsúly. 0,959-0,980). 
Fomispont .. 221°-223° .. (L 72 .. lap 7/b kezdeti forráspont). Legfeljebb 1 ml 

illó-olajat vizsgálunk, azt igen óvatosan melegítjük,' mert a forráspont közelében 
az olaj bomlik és sötétbarna lesz, gyors melegítésre pedig robbanásszerűen 
esik szét.. 

Forgatóképesség. -4°-tól -8°-ig .. 
Töré<mutató .. 1,474-1,479 .. 

Minőségi kvalitativ vizsgá,lat 

a) A chenopódium-olajat az I. 157 .. lap 1·-3) szerint (külső, szín, szag stb) szerint 
vizsgáljuk 

b) O!dékonyiág szeizben 1,0 ml chenopódium-olaj az L 158 .. lap 4) szerint v~zsgálva leg
feljebb 8,0 ml hígított szeszben oldódjék Az oldat csak kissé opalizálhat. 

c) Oldékonyság petroléterben. 10 csepp - chenopódium-olaj 5 ml R-petroléter ben maradék 
nélkül tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (víz) 

d) Nehézfémek (ólom, iéz stb.). 1 ml illó-olajat az I. 159. lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Savszám mg pontossággal mért kb. 1,5 g illó-olajat az L 161. lap 12) szerint vizs
gálunk. A savszám legfe\jebb 1 lehet 

f) Tartalmi meghatározái (aszkaridol) .. mg pontossággal mért kb. 2,5 g illó-olajat mérő
lombikban 90 %-os R-ecetsavban 50 ml-re oldunk Az oldatot olyan 0,05 ml-es 
beosztással ellátott üvegcsapos bürettába öntjük, me;lyből .5 másodperc alatt 
5 ml oldat folyik ki .. Kb. 150 mm hosszú és 25 mm belső átmérőjű üvegdugós 
csőbe 3 ml 83 g/v %-os ( = 5 n) káliumjodid-,oldatot, 5 ml legtöményebb R-só
savat és 10 ml R-jégecetet mérünk, majd a csövet hűtőkeverékbe állítva, ta1 taJmát 
0° és --3° közötti hőmérsékletre hűtjük, A lehűtött elegyhez a bürettából gyorsan 
kb .5 ml ecetsavas illó-olajat csu1gatunk, majd a dugójával elzárt cső tartalmát 
gyorsan összerázzuk. A bürettából kicsurgatott oldat pontos térfogatát a kicsurgás. 
után 2 perc mulva olvassuk le, A reakcióelegyet 5 percre hűvös helyre tesszük, 
nehogy hőmérséklete 10° fölé emelkedjék, majd a kiválott jódot a még hideg 
oldatban 0,1 n nátriumtioszulfat-oldattal titráljuk., Egyid~jűleg, chenopódium
olaj nélkül, üres kísérletet is végzünk; a titrálás előtt azonban a reakcióelegyet 
20 ml vízzel hígítjuk. 
1 ml 0,1 n nátriumtioszulfát-oldat 6,65 mg (lg ,132282) aszkaridolt (C

10
H

16
0

2
) 

jelez (tapasztalati egyenértéksúly), 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszk6posan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), b) (oldékonyság szeszben) és a e) (oldékonyság petroléter ben) szerint 
vizsgáljuk. „ 

Eltartás .. Jólzár6, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve a 
méregszekrényben, hűvös helyen tartjuk · 

Mdrnév, Amerikai féregűző olaj. 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja 4 hetenként 0,5 g 
Szokáios evszeri adagja 4 hetenként 0,5 g 

568 

lvfegjegy:ér., A készítmény nem tartalmazhat a mirha-libatoppfűből («Cheno
podium ambrosioides») előállított illó-olajat. 

354. 
Oleum cinnamomi cassiae 

(01„ cinnam .. cass.) 
Fahéj-o!aj 

A kasszia-'cserje - Cinnamo1num tassia Blume -· Lauraceae -~leveleiből és ágacs
káiból vízgőzdesztillálással nyert finomított narancssárga vagy 1;.>arnásvörös-színű„ 
erősen fénytörő illó-olaj. Fűszeres szaga fahéjra emlékeztet. Ize édeskés, majd 
csípős„ Levegő és fény hatására megsötétedik és megsűrűsödik 75-90 % fahéj
aldehidet (C9H 80), néhány % egY,éb aromás aldehidet, továbbá cinnamil
acetátot, fahéjsavat stb.. tartalmaz. Osszes aldehid~tartalma legalább 80 v/v%„ 

Oldékon)'idg .. 1 tf R-szeszben, 1 tf tömény R-ecetsavban, 2 tf hígított szeszben 
old6dik. 

Kémhatái.. R-szeszes oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 
vizsgálva gyengén savanyú 

Sűrűség .. 1,050-1,065. (Fajiúly .. 1,052-1,067). 
Forgatóképmég .. -l 0 -tól + 1°-ig. 
Törésmutató. l, 602-1, 614 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A fahéj-olajat az I 157. lap 1-3) szerint (küíső, szín, szag, íz stb.) vizsgáljuk, 
b) Oldékonyság szeszben. L.O ml fahéj-olaj az L 158„ lap 4) szerint vizsgálva legfeljebb 

1,0 ml R-szeszben, illetőleg 2,0 ml hígított szeszben oldódjék Az oldat csak kissé 
opalizálhat. · 

c) Oldékonyság petroléterben .. 10 csepp fahéj-olaj 5 ml R-petroléterben maradék nélkül, 
tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (víz). 

d) Nehézfémek (ólom, réz, stb) 1 ml illó-olajat az L 159 .. lap 10/a szerint vizsgálunk 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu). 

e) Szerveien kötött halogének.. 0,1 g illó-olajat az I 159, lap 10/b szerint vizsgálunk„ 
A reakcióelegy nem változ-hat 

f) Kolefónium, gyantaolajok.. 1 ml illó-olajat 5 ml R-petroléterrel rázogatunk. A rétegek 
elkülönülése után a petroléteres réteget másik kémlőcsőbe öntjük, majd egyenlő 
térfogatú o} 1 %-oS réz(II)acetát-oldattal összerázzuk„ A keverék -nem zöldülhet 
meg„ 

g) 1 ml illó-olajat 2 ml hígított szeszben oldunk, majd az oldathoz 10 csepp R-ólom
acetát-old~tot cseppentünk. Az oldatból csapadék nem válhat ki. 

h) Eugenol «eeylon-fahefj-olaj»,. 1 ml illó-olajat 3 ml 40 %-os káliumhidroxid-oldattal 
összerázunk„ A keverék nem dermedhet meg. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási maradék. mg pontossággal mért kb.. 1 g illó-olajat az I 161 lap 11) szerint 
vizsgálunk„ A 105°-on állandó súlyig szárított szívós, de nem üvegszerű (kolo
fonium) maradék legfeljebb 10 % lehet 
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j) Sav1::;ám. mg pontossággal mért kb. 0,5 g illó-olajat az I. 161 lap 12) szerint vizs
gálunk. A savszám legfeljebb 20 lehet. 

k) Tartalmi meghatáro;;á< (aldehid). 5,00 ml illó-olajat az L 163. lap 15/a szerint v;zs-· 
gálunk. Az összes-aldehid tai talmat fah~jaldehidben (C9H 80) fejezzük ki és 
térfogat- %-ban (v/v %) adjuk meg. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 
b) (oldékonyság szeszben) és a e) (oldékonyság petroléter ben) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró, lehetőleg színig töltött, kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk.. 

Fahéj-olajat tartalmaz az «Aqua einnamomi spirituo<a» és a «Spiritus dentífricíus>>.. 
Másnév„ «Üleum Cassiae»„ 
Megjegy;;,és .. A fah~j~olaj mesterséges fahéjaldehiddel nem helyettesíthető .. 

355. 

Oleuxn citri 

(Ol. cítr.) 

Citrom-olaj 

A citrom-fa ·- Citrus medica L .. ssp. limonum (Risso) Hook. f.. - Rutaceae ·
érett, friss gyümölcsének héjából hidegen kipréselt, halvány sárgászöld vagy 
sárga illó-olaj .. Jellegzetes szaga citrnmra emlékeztet.. fze zamatos, utóbb 
keserü.. Levegő és fény hatására megsűrűsödik, majd elgyantásodik és 
terpetime emlékeztető szagúvá válik. Kb 80-90 % d-limonént (C10H16), 

3-6 % citrált (C10H 160), továbbá egyéb aldehideket, észtereket, terpéneket 
stb. tartalmaz .. 

Oldékony1dg„ Abszolút alkohollal, éterrel, kloroformmal, benzinnel, ami!-· 
alkohollal, jégecettel és széndiszulfiddal minden arányban elegyedik. 

Kémhatás„ R-szeszes oldata ( l + 10 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 
vizsgálva semleges vagy gyengén savanyú .. 

Sűrűség„ 0,849-0,855 (Fajsúly .. 0,850-0,856) .. 
Forráspont .. 179°--181° (L 72 .. lap 7/b; kezdeti fonáspont). 

Forgatóképess~g .. +55°-tól +65°-ig .. 
Törésmutató .. 1,474-1,4'76 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A citrom-olajat az I 1.57„ lap l'--3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizsgáljuk 
b) Oldékonyság s;;e<;;ben. 1,0 ml citrom-olaj az L 1.58 .. lap 4) szerint vizsgálva legfeljebb 

10 ml 35°-ra melegített R-szeszben oldódjék. A kékesen fluoreszkáló oldat 20°-ra 
hűtve is átlátszó maradjon, legfeljebb csak kissé opalizálhat„ 

c) Oldékony1ág petroléterben. 10 csepp citrom-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 
nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat nem opalizálhat (víz). 
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d) Nehé;;fémek (ólom, ré;; stb.).. 1 ml illó-olajat az I. 159: lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke miíliliterenként 20 y Pb (Cu). 

e) Idegen olajok.. 50 ml illó-olajat az L 158. lap 7) szerint vizsgálunk A desztillátum 
első 5 ml-es részletének forgatóképessége legfeljebb 6°-kal lehet kisebb, mmt 
az eredeti olajé, törésmutatója pedig l~galább 0,00 l-el legyen alacsonyabb és 
legfeljebb 0,003-al lehet alacsonyabb az eredeti olajénál. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

- f) Szárítá1í maradék. mg pontossággal mért kb. 2 g illó-olajat az I. 161. lap 11) szerint 
vizsgálunk. A 105°-on állandó súlyjg szárított maradék 2-? % lehet., . . 

g) Sav1;:;ám .. mg pontossággal mért kb. 1,5 g illó-olajat az I.16L lap 12) szermt vrzs
gálunk A savszám legfeljebb 2,5 lehet 

h) Tartalmi meghatározás (citrál). mg pontossággal mért kb. 2 g illó-olajat 100 ml-es 
rázótölcsérben 10 00 ml fi:issen készített 2 %-os szeszes fenilhídrazin-oldattal 
elegyítünk. n..1ásféi' óra mulva 20,00 ml 0, ln sósaVat mérünk az oldathoz„ A reak-· 
cióelegyet lóbálással elegyí~jük, majd 10 ml R-benzolt adva hozzá, hevesen össze
rázzuk„ Az elkülönült alsó vizes réteget _lebocsátjuk, száraz papirosszűrőn kristály
tisztára szűrjük, majd a szüredék 20,00 ml-es részletét ( 1,333 g illó-olaj), 2-3 csepp 
I-metilnarancs-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal sárga színig titráljuk„ 
Párhuzamosan azonos módon, de iiló-olaj nélkül, üres kísérletet végzünk, 
1 ml 0,1 n sósav 15,22 mg (lg ,18249) citrált (CroH160) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 
b) (oldékonyság szeszben) és a e) (oldékonyság petrnléterben) szerint vizs
gáljuk„ 

Eltartás .. Jólzáró, lehetőleg színig töltött, kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tal\juk. 

.A1á5név. «Üleum Limonis», 

Adagolás.. Szokárns egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,02-0,04 g 
0,06-0,12 g 

Megjegyzés .. Az ú .. n .. terpénmentes citrom-olaj előállításánál melléktermékként 
nyert, cÍtrom-olaj-terpénekkel vagy mesterséges citrállal kevert készítmény 
nem használható. 

356. 

Oleuxn eucalypti 
( 0 l. eucal.) 

Eukaliptusz-olaj 

Az Eucalyptus globulus Labill. - Myrtaceae - vagy más eukaliptusz-f~jok 
friss leveleiből vízgőzdesztillálással nyert, finomított, szinteJen vagy halvany„ 
sárga illó-olaj. Jellegzetes szaga kissé kámforra emlékeztet. Ize fűszeres, c.sípős, 
hűsítő. 60-80% cineolt (eukaliptol) (C10H 180), továbbá pinént stb tartalmaz-· 
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Oldékony1ág. 3 tf hígított szeszben oldódik 
Kemlzatá;, R-szeszes oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva semleges. 
Sűn11eg. 0,905--0,925. (Faj;úly .. 0,907-0,927)„ 
ForráJpont„ A készítménynek legalább a fele 170°-185° között desztilláljon át 

(L 158. lap 7). . 
Forgatóképe;;ég. +0,1°-tól +15,0°-ig. 
Töré>mutató. 1,458-1,470. 

Azonossági vizsgálat 

a) 1 ml illó-olajat kémlőcsőben 1 ml tömény R-füszforsavval összerázunk, majd a 
kémlőcsövet olvadó jégbe állítjuk. Az időnként összerázott reakciókeverék 
1 órán belül félig szilárd vagy szilárd kristályos tömeggé dermed., 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az eukaliptusz-olaj;;t az L 157 lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizs
gáljuk 

e) Oldékony1ág szeszben„ 1, 0 ml eukaliptusz-olaj az L 158 .. lap 4) szer int vizsgálva leg
feljebb 3,0 ml hígított szeszben oldódik Az oldat csak kissé opalizálhat.. 

d) Oldékony;ág petroléterben. 10 csepp eukaliptusz-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 
nélkül, tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (víz). 

e) Nehézfémek.. 1 ml illó-olajat az L 159. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás meg-· 
engedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu) .. 

f) Fellandrén 2,5 ml illó-olajat nagyobb kémlőcsőben, .5 ml R-petroléterben oldunk. 
Az oldathoz 5 ml nátriumnitrit,oldatot (5 g R-nátriumnitrit 8 ml vízben oldva) 
csepegtetünk, majd a reakciókeveréket részletekben .5 ml jégecettel elegjítve 
összerázZuk„ 10 perc mulva a petroléteres réteg legfeljebb zavaros lehet, kristá
lyok azonban nem válhatnak ki belőle.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Sav;zám .. mg pontossággal mért, kb .. 1,5 g illó-olajat az I 161 lap 12) szerint 
vizsgálunk. A savszám legfeljebb l lehet . 

h) Tartalmi meghatáro;;;á; (dneol). 3,0 ml illó-olajat az L 164. lap 15/d szerint vizs
gálunk.. A cineol-tartalmat (C10Hr80) térfogat-%-ban (v/v %) adjuk meg .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a b), 
e) (oldékonyság szeszben), dJ (oldékonyság petroléterben) és f! (fellandrén) 
szerint vizsgáljuk. · ' 

Eltartá.1. Jólzáró, lehetőleg színig töltött, kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tar\juk. 

Adagolá;. 
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Szoká;os egy;zeri adagja 
Szoká;o; napi adagja 

0,05-0,1 g 
0,15-0,3 g 

357. 

Oleutn foeniculi 
(Ol. foeníc.) 

Édeskömény-olaj 

Az édeskömény- Foeniculum vulgare Mill - Umbelliferae - érett, szár az, össze
zúzott terméséből vízgőzdesztillálással nyert finomított színtelen vagy halvány 
sárga, erősen fénytörő illó-olaj., Jellegzetes szaga édesköményre emlékeztet.. 
Íze eleinte édes, fűszeres, utóbb keserű, kámforos. Kb .. 50-60 % anetolt, 20 % 
fenchont, továbbá metilchavikolt, pinént, dipentént, kamfént, fellandrént stb. 
tartalmaz. 

O!dékony>ág. 0,5 tfR-szesz, 8 tf 80 v/v%-os szesz oldja. 
Kemhatá> R-szeszes oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva semleges. · 
Síírf11ég. 0,963-0,975. (Faj1úly. 0,965-0,977) .. 
Kri1tá[yorndá1pont. +5°-tól + l 0°-ig. 
Fo1'1{atóképes;ég. +11°-tól +24'-ig .. 
Tö.ré;mutató. 1,528-1,538 .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Az édeskömény-olajat az I 157 ~ap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb„) 
vizsgáljuk. 

b) Oldékon)1~ág 5zeszben. 1,0 ml édeskömény-olaj az I. 158„ lap 4) szerint vizsgálva, 
legfeljebb 0,5 ml R-szeszben, illetőleg 8,0 ml 80 v/v %-os szeszben oldódjék 
Az oldat nem opalizálhat. 

e) Oldékonyság petroléterben. 10 csepp édeskömény-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 
nélkül, tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (víz). 

d) Nehézfémek (ólom, réz stb.).. 1 ml illó-olajat az I 159. lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárítá~i maradék, mg pontossággal mért, kb„ 1 g illó-olajat.az I.161. lap 11) szerint 
vizsgálunk. A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb l 5 % lehet. 

f) Savszám mg pontossággal mért, kb. 1,5 g illó-olajat az L 161. lap 12) '2erint 
vizsgálunk A savszám legfeljebb 0,2 lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 

az a), b) (oldékonyság szeszben) és a e) (oldékonyság petroléterben) szerint 
vizsgáljuk. 

Eltartás„ Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. 

Edeskömény-olajat tartalmaz az «Aqua foeniculi», a «Pulvi; frangulae compositu>» 
és az «Pulvi.s sennae ccmpositu.D>. 

Adagolá;. Szokárns egy;zeri adag;a 0,02-0,04 g 
Szokáw> napi adagja 0,06-0,10 g 

Megjegyzé; A részben vagy egészben megszilárdult illó-olajat használatba
vétel előtt meleg vízbe állítva egé;z metzn)'i ;égében megolvasztjuk, majd gondosan 
összerázzuk. · 
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358. 

Oleuin geranii 
( Ol. geran.) 

Geránium-olaj 

A Pelaigonium odoratis.simum Willd. ·- Geraniceae - és más PelaigoniUm-fajok 
leveleiből vízgőzdesztillálással nyert színtelen, zöldes-vagy barnás; színű, fino
mított illó-olaj. Jellegzetes, átható szaga rózsa-olajra emlékeztet.. Ize kesernyés, 
aromás .. Levegő és fény hatására elgyantásodik.. 20-35 % geraniltiglinátban 
(C15H 24Ü 2) kifejezett észtert, illetőleg 65-77 % geraniolban (CrnH180) ki
fejezett ú .. n .. összes geraniolt (szabad geraniol + észtergeraniol) tartalmaz. 
Tartalmaz továbbá citronellolt, linaloolt, frniletilalkoholt stb. 

Oldékony<ág. 3 tf 70 v/v%-os szeszben oldódik.. 
Kemhatás.. R-szeszes oldata ( i · + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva gyengén savanyú. 
Sűrűség .. 0,883-0,903. (Fajsúly .. 0,884-0,905). 
Forráspont .. 228°-230°. (I. 72 .. lap 7/b, kezdeti fonáspont .. ) 
Forgatóképesség. -6°-tól -16°-ig 
Törésmutató. 1,462-·l,472. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A geránium-olajat az I„ 1.57„ lap 1--3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizs
gáljuk 

b) Oldékonyság sze,szben. 1,0 ml geránium-olaj az I. 1.58. lap 4) szerint vizsgálva, 
legfeljebb 3,0 ml hígított szeszben oldódjék Az oldat csak kissé opalizálhat. 

c) Oldékonyság petroléterben. 10 csepp geránium-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 
nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat nem opalizálhat (víz) .. 

d) Nehézfemek (ólom, réz stb) .. 1 ml illó-olajat az I. 159 .. lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárítási maradék. mg pontossággal mért, kb. 2 g illó-olajat az I. 161. lap 11) 
szerint vizsgálunk,. A 10.5°-on állandó súlyig szárított maradék legfeUebb 4 % 
lehet 

f) Savszám. mg pon\ossággal mért, kb .. l,O g ill6-olajat az I. 161. lap 12) szerint 
vizsgálunk. A savszám legfeljebb 10 lehet. 

g) Tartalmi meghatározás (észter )„ A Savszám meghatározásánál semlegesített oldatot 
az L 161. lap 13) szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhid1oxid-oldat 118,2 mg (lg ,07251) geranil
tiglinátot (C15H 240 2) jelez. 

h) Tartalmi meghatározás (ö.s>zes geraniol).. 5 ml illó-olajat az I. 162 lap 14) szerint 
vizsgálunk és geraniol-tartalmát az !„ 163„ lap szerint számítjuk„ 
A geraniol(C10H 1,0) molekulasúlya = 154,24 (lg , 18820)„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), b) (oldékonyság szeszben) és a e) (oldékonyság petroléterben) szerint 
vizsgáljuk · 
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Eltartds„ .Íólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. _ . 

Geránium-olajat tartalmaz az «Ú'nguentu1n ernollzenr». • 
Másnév„ «Üleum geranii hispanicum». «Üleum pelargom»„ . . . 
~Megjegyzés. A készítmény a CymboP?ffo.n Martini Stapf-ból nye;t m?1ai vagy 

török geránium-olajjal (oleum gerann md1cum) nem helyettes1theto. 

359. 

Oleum juniperi 
(Ol. junip) 
Boróka-olaj 

A boróka-cserje __ Juniperus communis L.-Cupre;wceae .- éiett, szétzúzo,tt 
tobozbogyóiból vízglízdesztillálással nyert ~s finom1,t?tt szm!elen va~y gyengen 
sárgás-színű illó-olaj..Jellegzetes szaga". borokabogyoera emlekeztet Ize fuszeres„ 
Levegő és fény hatására elgyantás~d1.k. 

Oldékoi~yság. 1 I tf R-szeszben oldod1k.. 
Kemhatás R-szeszes olda.ta ( I + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva gyengén savanyú. 
Sűrűség.. 0,855-0,875 (Fajsúly. 0,856-0,876)„ 
Forgatóképess~g .-1°-tól --15°-ig 
Törésmutató. 1,474-1,484 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A boróka-olajat az L 15 7. lap 1-3) szerint (külső, szag, szín, íz stb) v'.zsgáljuk. 
b) Oldékonyság szeszben 1,0 ml boróka-olaj az L 158. lap 4_) ~zermt. v,izsgalva, leg

f, r bb Í 1 o ml R-szeszben oldódjék Az oldat csak krsse opahzalhat. 
c) Ol~iianyság 'petroléterben. 10 csepp .boróka-olaj. 5'lhml R( ?~troléterben maiadék 

nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat nem opahza at viz; 0 • • , 

d) .Nehéz fémek (ólom, réz stb.).. J ml illó-olajat az L 159. lap 10/a szermt vrzsgalunk. 
A v~ltozás megengedett mértéke milliliterenként 20 y Pb (Cu).. . . 

e) Etilalkohol.. J ml illó-olajat az L 160. lap 10/d szer.int tömény R-kalcrnmklond-
oldattal vizsgálunk. Az illó-olaj térfogata nem csokkenhet.: , , 

f) Zríros olajok. 1 ml illó-olajat 12 ml R-szesszel elegyítünk A krsse zavaros oldatbol 
12 óra múlva sem válhatnak ki olajcseppek„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Szárítási maradék. mg pontossággal mért, kb .. 1 g illó-olajat az L 161_ lap 11) 
szerint vizsgálunk. A 105°~on állandó súlyig ~zárított maradék legfe~1ebb 10 'Yo. 

lehet. 1 me'rt, kb 1,5 g illó-ola.1"at az I 161 lap 12) szerint h) Sav szám mg pontosságga 
vizsgálunk A savszám legfeljebb 2 lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A:z azonosnak talált és inakroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmér;yt ~z. aj, 
b) (oldékonyság szeszben), e) (oldékonyság petroléter ben) szermt v1zsgal1uk 
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Eltartás. Jólzáró, lehetőleg színig töltött kisebb üvegekben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 

Márnéo. «Üleum juniperi baccarum» (Sz. VIII.). 
\ 

Adagolás Szoká101 egy1zeri adagja 0,05-0, 1 g 
Szoká101 napi adagja 0,15-0,3 g 

A1egjegy.zé5.. Az elgyantásodott olajat vízgőzdesztillálással megjavíthatjuk. 

360. 

Oleum Iavandulae 
(Ol lavand) 

Levendula-olaj 

A valódi levendula - Laoandula officina/is Chaix, syn. Lavandula oera D. G. 
·- Labiatae - virágzó, friss ágvégeib61 vízgőzdesztillálássai nyert sárgás va_gy 
sárgásszöld illó-olaj .. Kellemes szaga friss levendulavirágrn emlékeztet.. Jze 
kesernyés, csípős. Levegő és fény hatására elgyantásodik. Észterszáma legalább 
l 00, legfeljebb Ila, tehát legalább 35%, legfeljebb 60 % linalilacetátban 
(C12H 200 2) kifejezett észtert tartalmaz .. Tartalmaz még 10-30% linaloolt, 
továbbá etilamilketont, geraniolt stb. 

Oldékonys~g. 10 tf hígított szesz oldja .. 

Kémhatás. R-szeszes oldata ( l + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal vizsgálva semleges. 
Sűrűség 0,876-0,891.. (Fajsúly. 0,877-0,892) .. 
Fonáspont 205°-210° (L 72. lap 7/b, kezdeti forráspont) .. 
Forgatóképes.ség. -3°-tól -10°-ig. 
Töré1mutató .. 1,460-1,470. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A levendula-ol~jat az I 157 .. lap 1--3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizsgáljuk. 

b) Oldékony.ság szeszben 1,0 ml levendula-olaj az I. 158 lap 4) szerint vizsgálva, 
legfeljebb 10,0 ml hígított szeszben oldódjék. Az oldat csak kissé opalizálhat 

c) O!dékony1ág petroléterben. 10 csepp levendula-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 
nélkül, tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (víz) 

d) Nehézfémek (ólom, réz stb.). 1 ml illó-olajat az I. 159 .. lap 10/a szerint vizsgálunk 
A >áltozás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu). 

e) Alkohol. 5 ml illó-olajat az I. 160. lap 10/d szerint tömény R-kalciumklorid-
oldattal vizsgálunk Az illó-olaj térfogata nem csökkenhet„ · 

f) Idegen észterek (benzoesav-, flálsavdszterek stb.) .. 1 ml illó-olajat kémlőcsőben 3 ml 
-' 10 %-os szeszes káliumhidroxid-oldattal 1 percig forralunk, A lehűlt oldatból 

kristályos csapadék nem válhat ki.. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

g) Szárítáli maradék. mg pontossággal mért, kb 2 g illó-olajat az I 161.. lap 11) szerint 
vizsgálunk. A !05°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 4 % lehet 
A maradék gyantaszerű legyen Nem lehet kristályos (mesterséges mosusz, 
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kumarin stb.) vagy folyékony (benzoesav- és frálsavészterek, gliceriltriacetát, 
te~pinilacetát, Iaurinsavészterek stb„)„ . , . 

h) Savszám .. mg pontossággal mér.t, kb. 1,0 g 1!10-olajat az L 161. lap 12) szerint 
vizs áfunk A savszám legfe!Jebb 0,5 lehet, 

i) Tartal:ni me~katározás (linalilacetát) .. A h) alatti vizsgálatban semlegesített oldatot 
az I. 161.. lap 13) szerint vizsgáljuk: . . . 
1 ml 0,5 n propilalkoholos káliumh1drox1d-oldat 98,14 mg (lg ,99185) hnahl-

j) T:,c~!~1:~;tá~C~~·~?~f0l:!~~al mért, kb 1,0 g illó-olajat az L 160 .. lap _10/J szeri.,;t 
'/' • l k A rná odik észterszám legfeljebb 2-vel lehet nagyobb, mmt az elso. vizsga un . s 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az k t lált és makroszkóposan megfelelőnek. ítélt készítményt az 
azonosna a · , , l 't b ) ' j) (idegen a), b) (oldék-;mysá~ sz,e~zben), e) (oldekonysag petm e er en, es. 

észterek) szermt vizsgaljuk.. . , „ , h „ „ 

Eltartás .. Jólzáró, lehetőleg színig töltött, kis üvegekben, fenytol vedve, uvos 
helyen tartjuk„ . . 

Levendula-olajat tartalmaz a ~<{-inimentum .saponatum <amphoratum», a «Lzquor 
formaldehydi .saponatu1>> és a «Spzrztus 1aponatu1>> .. 
. Másnév .. «Üleum lavandulae gallicum». , , , , „ , . 

M · '. A 1 vendula-ólaj az alacsonyabb észterszamu es eltero szagu «sp1ca-ola"~{;,e~;es. «la~anden-olajjal» nem helyettesíthető. Nem tartáli;raz~~t ,n;es,te~-
, JJ 1 gyd 1 J J. t továbbá a terpénmentes levendula-olaj eloallrtasanal seges even u a-o a a , . , k 

melléktermékként nyert levendula-olaJ-terpene et. 

361. 

Oleum menthae piperitae 
(Ol. menth. píp.) 
Borsosmenta-olaj 

A borsosmenta - Mentha piperíta L.. -· Labiatae - virágzó, esetleg elvirág;zott, 
friss vagy szárított földfeletti részeiből vízgőzdesztillálással, nye~t, fi~lli;utr!' 
de ;,em csökkentett 'mentoltartalmú, színt~len vag~ ~alv<;;'ys,?"ga l o-o al. 
Jellegzetes szaga mento!ra emlékeztet. Íze fúszeres, cs1pos, hus1to, n.1m k~sbu. 
Leve ő és fény hatására megsárgul és megsűrűsödi~ .. 3-?,%, me'.1t1 a;etat an 
(C A O ) kifejezett észtert (mentilacetát + mentrlvaleuanat), 1lletoleg leg
a1Í6b 'i;'o % mentolban (C10H 200) kifejezett ú .. n .. összes mentolt (szabad mentol 
+ észter-mentol), továbbá kb .. 10-15 % mentont stb. tartalmaz. 

Oldékorry.1dg. 4 tf hígított szesz oldja .. 

Ki!mhatá5.. R-szesszel készült oldata (I + 9 tf) megnedvesített lakmusz-
papirossal vizsgálva semleges .. 

Sűrűség. 0,895-0,915„ (Fajsúly .. 0,896-0,917) .. 
Forráipont. 210°-215° (L 72 .. lap 7/b; kezdeti forráspont)„ 
Forgatóképesség .. -18,0°-tól -32,0°-ig .. 
Törómutató„ 1,459-1,470. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A borsosmenta-olajat az L 157. lap J-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb.) vizs·· 
gáljuk 

b) Oldékonyság szeszben 1,0 ml borsosmenta-olaj az I 158 .. lap 4) szerint vizsgálva, 
legfeljebb 4, 0 ml hígított szeszben oldódjék. Az oldat csak kissé opalizálhat. 

e) Oldékonyság petroléterben, 10 csepp borsosmenfa-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 
nélkül, tisztán oldódjék Az oldat nem opalizálhat (viz). 

d) Nehézfémek (ólom, réz stb.). 1 ml illó-olajat az L 159 .. lap 10/a szerint vizsgálunk 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb {Cu). 

e) Dimetilszu!fid .. 50 ml illó-olajból az I. 158 .. lap 7) szerint 1 ml-t óvatosan ledesztiJ. 
Iálunk A desztillátumot 5 ml 6,5 %-os higany(ll)klorid-oldatra rétegezzük. 
A két folyadék érintkezési felületén egy percen belül hártya nem képződhet. 

f) Mentol-szegény, nem tisztított és idegen menta-olajok.. 1 ml illó-olaj és 4 ml hígított 
szesz elegye nem lehet keserű ízű és belőle olajcseppek még néhány órai állás 
után sem válhatnak ki„ 

g) Mezei menta-olaj (oleum menthae arvenS"is)„ 0,1 g frissen desztillált anilint száraz 
kémlőcsőben 5 ml jégecetben oldunk, majd az oldathoz O, 1 g illó-olajat elegyí
tünk. 5 percnyi rázogatás után a keverék legfeljebb halványsárga lehet, de nem 
lehet rózsaszínű, 

h) Mezei menta-olaj és csökkentett mentol-tartalmú olaj. 3 csepp illó-olajat 5 mljégecetben 
oldunk, majd az oldatot 1 csepp tömény R-salétromsavval elegyítve felforraljuk. 
Az oldat nem maradhat színtelen. A mélykék-színűre vált oldatnak zöldeskék 
színben kell. fluoreszkálnia. A szín később barna, majd s~rga lesz .. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Száiítási maradék mg pontossággal mért, kb. 2 g illó-olajat az I 16L lap 11) szerint 
vizsgálunk A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 3 % lehet. 

j) Savszám mg pontossággal mért, kb 0,8 g illó-olajat az L 16L lap 12) szerint 
.vizsgálunk A savszám legfeljebb 1 lehet.. 

k) Tartalmi meghatározás (mentilacetát). A j) szerint semlegesített oldatot az 1 16L 
lap 13) szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat 99, 15 mg {lg ,99628) mentil
acetátot {G,_2H 220 2) jelez .. 

1) Tartalmi meghatározás (ö.sszes mentol) .. 5 ml illó-olajat az I 162 .. lap 14) szerint 
acetilálunk s az acetilált illó-olaj mg pontossággal mért, kb 1 g-os részletét az 
L 161. lap 13) szerint vizsgá1juk. Az eredeti illó-olaj mentol tartalmát az L 162 .. 
lap 14) szerint s~ámítjuk · 
A mentol (G,_0H 2o0) molekulasúlya = 156,26 {lg, 19385) .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek itélt készitményt az 

a), b) (oldékonyság szeszben), e) (oldékonyság petrnléterben) és azf) (idegen 
menta-olajok) szerint. vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró, lehetőleg' színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk · 

Borsosmenta-olajat tartalmaz az «Aqua menthae piperitae», a «Pulvis dentifriciu5 
albu.s» és a «Spiritus dentifricius» .. 

Adagolás.. Szokásas egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

Megj~gyzés .. A megsárgult és megsűrűsödött 
megjavíthatjuk. 
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0,02-0,04 g 
0,06-0, 12 g 

illó-olajat vízgőzdesztillálással 

362. 

Oleum pini pumilionis 
( Ol .. pini pumil.) 
Törpefenyő-olaj 

A törpefenyő -Pinus mugo Turra (!yn. P pumilio Hke,, P montana MieL) -
Abietaceae - friss ágvégeiből és tiíleve!eiből vízgőzdesztil!álással nyert színtelen 
vagy alig sárgás-színű, finomított illó-olaj., Szaga jellegzetes, balzsamos .. 1ze 
kesernyés, csípős. Levegő és fény hatására megsűrűsödik. 3-10% bornil
acetátot (C12H 200 2), továbbá pinént, felland1ént, dipentént stb. tartalmaz .. 

Oldékonyság. 4,5-10 tf R-szeszben oldódik 
Kémhatá5 .. R-szeszes oldata (1 + ·10 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva gyengén savanyú. 
Sffrűség. 0,855-0,872, (Fajsúly. 0,856-0,873) .. 
Forgatóképe.ss~g .. -5,0°-tól -15,0°-ig .. 
Törésmutató .. 1,475-1,480 .. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A törpefenyő-olajat az L 157. lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb) vrzs-
~nk . 

b) Oldékonyság szeszben .. 1,0 ml törpefenyő-olaj az I 158 .. lap 4) szerint vizsgálva, 
4,5-10 ml R-szeszben oldódjék. Az oldat gyakran zavaros .. 

c) Oldékonyság petroléterben. 10 csepp törpefenyő-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 
nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat nem opalizálhat (víz). 

d) Nehézfémek (ólom, réz stb.). 1 ml illó-olajat az I. 159., lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 y Pb {Cu). 

Mi~őségi kvantitativ vizsgálat 

e) Szárítási maradék. mg pontossággal mért, kb 1 g illó"olajat az I. 16L lap 11) 
szerint vizsgálunk. A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfe\jebb 10 % 
lehet.. 

f) Savszám. mg pontossággal mért, kb. 1,5 g illó-olajat az L 161. lap 12) szerint 
vizsgálunk A savszám legfeljebb 1 lehet.. • 

g) Tartalmi meghatározás (bornilacetát) .. Az f) alatti vizsgálatban semlegesített oldatot 
az L 16L lap 13) szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat 98,14 mg (lg ,99185) bornil
acetátot (C12H 2;02) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 
b) (oldékonyság szeszben) és e) (oldékonyság petroléterben) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás, Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tar~juk ·· 

Adagolás.. Szokásos egy.szeri adagja 0,05-0,10 g 
Szoká50s napi adagja 0, 15-0,30 g 

Megjegyzés. A megsűrűsödött olajat vizgőzdesztillálással megj'!vithatjuk 
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363. 

Oleum rosmarini 
(Ol.. rosmar.) 

Rozn;iarin-olaj 

A szagos rozmarin - Rosmarinus efficinalis L -Labiatae - virágzó, friss ág
végeiből vízgőzdesztillálással nyert színtelen vagy halványsárga, finomított 
illó-olaj. Jellegzetes szaga kissé kámforr a emlékeztet. fze fűszeres, kesernyés. 
Levegő és fény hatására megsárgul és megsűrűsödik. Pinént, kamfént, borneolt, 
bornilacetátot, kámfort, cineolt stb. tartalmaz .. Legalább 2 % bornilacetátbau 
(C12H 200 2) kifejezett észtert, illetőleg legalább 9,0% borneolban (C10Hr8Ü) 
kifejezett ú .. n„ összes borneolt (szabad borneol és észter-borneol) tartalmaz. 

Oldéko'?yság. 1 tf R-szesz, 10 tf 80 v/v%-os szesz oldja. 
Kimhatás„ R-szeszes oldata (1 + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 

vizsgálva gyengén savanyú. 
Sűrűség. 0,896-0,914. (Fajsú!Y .. 0,897-0,916). 
Forgatóképesség .. -5,0°-tól + 1,0°-ig .. 
Törésmutató. 1,464-1,476 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A rozmarin~olajat az L 1.57„ lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb„) vizs
gáljuk. 

b) Oldékonyság ,szeszben. 1,0 ml rozmarin-olaj az L 158 .. lap 4) szerint vizsgálva, 
1,0 ml R-szeszben, illetőleg. 10,0 ml 80 v/v%-os szeszben oldódjék.. Az oldat 
csak kissé opalizálhat. · 

e) Oldéko~yság petroléterben, 10 csepp rozmarin-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 
nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat nem opalizálhat (víz) .. 

d) Nehézfémek (ólom, réz stb.) .. 1 ml illó-olajat az L 159. lap 10/a szerint vizsgálunk.. 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu)„ 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

e) Szárítási maradék. mg pontossággal mért, kb 2 g illó-olajat az L 161.. lap 11) szerint 
vizsgálunk. A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 5 % lehet. 

f) Savszám„ mg pontossággal mért, kb. 1,5 g illó-olajat az L 161. lap 12) szerint 
vizsgálunk. A savszám legfeljebb 1, 0 lehet 

g) Tartalmi meghatáro;:;á.s (bornilacetát) .. Az f) alatti vizsgálatban semlegesített oldatot 
az I. 161. lap 13) szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat 98,14 mg (lg ,99185) bornil·· 
acetátot (C12H 200 2) jelez. 

lr) Tartalmi meghatározá< (ö.ssze< borneol). 5 ml illó-olajat az L 162. lap 14) szerint 
vizsgálurik és borneol·-tartalmát az l. 163. lap szerint számí~juk„ 
A borneol (C10H180) molekulasúlya = 154,24 (lg ,18820) .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 
b) (oldékonyság szeszben) és e) (oldékonyság petro!éter ben) szerint vizsgá1juk. 
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Eltartá.s. Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk. 

Megjegy:;:is. A megsárgult és megsűrűsödött illó-olajat vízgőzdesztillálással 
megjavíthatjuk. 

364. 

Oleuin sinapis syntheticum 
( Ol. sinap .. synth) 

Mesterséges mustár-olaj 
Allilizotiocianát 

CH2=CH-'-CH2-NCS 
' C 4H 5NS ms = 99,15 

Színtelen vagy gyengén sárgás, erősen fénytörő fo!yadék. Szaga jellegzetes, 
átható„ Gőze nagy hígításban is könnyezésre ingerel lze erősen csípős .. A bőrön 
hólyagot húz; csak a szesszel kellően hígított készítményt szabad szagolni vagy 
ízlelni. Legalább 97,0 % allilizotiocianátpt (C4H 5NS) tartalmaz. 

Oldékonyság. 300 tfvíz, 8 tfhígított szesz olqja .. R-szesszel, éterrel, kloroformmal, 
szén diszulfid dal minden arányban elegyedik. 

Kémhatás. R-szeszes oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 
vizsgálva, semleges .. 

Sűrűség. 1,013-1,018 (Fajsú!Y .. 1,015-1,020) .. 
Forrásbont. 148°-154°„ A készítmény az L 158 .. lap 7) szerint vizsgálva egész 

mennyi;égében e határok között desztilláljon át. A meghatá10zás erős hűtést 
és nagy óvatosságot· igényel.. 

Törésmutató .. 1,528-1,531. 

Azonossági vizsgálat 

a) Allilizotiocianát .. 1 ml készítményt hűtés közben, óvatosan 2 ml tömény R-kén
savval elegyítünk. Heves gázfejlődés (szénoxiszulfid és kéndioxid) indul meg 
és a készítmény jellegzetes szaga eltűnik. A színtelen vagy sárgaszínű reakció~ 
keverékből később hűtéskor esetleg kristályok (savanyú kénsavas al!ilamin) 
válnak ki. 

b) 1 csepp készítményt 1 ml R-szeszben oldunk. Az oldatot 1 ml R-ezüstnitrát
oldattal enyhén melegítjük„ Fekete csapadék ( ezüstszulfid) válik ki .. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) Fenolok. 0, 1 ml készítményt 0,5 ml R-szeszben oldunk Az oldat 1 csepp R-vas(III)„ 
klorid-oldattól nem színeződhet azonnal kékre, vagy ibolyára„ 

d) Alkohol, klorqform, idegen olajok stb .. A forráspont meghatározásánál átdesztillált 
folyadék első és utolsó 5-5 ml-es részletének sűrűsége " megadott határok 
közé essék.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás .. mg pontossággal mért, kb. 0,5 g készítményt rnérőlombik„ 
ban R-szesszel 50 ml-re oldunk Az oldat 5,00 ml-es részletét 50 ml-es mérő„ 
lombikban 5 ml R-arnmónia-oldattal és 25 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldattal elegyít-
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jük. A reakcióelegyet - a lombik nyakába kis tölcsért helyezve ~ vízfürdőn 
egy órá.n át melegí~jük, majd lehűlés után a lombikot vízzel jelig töltjük és a 
csapadékos fülyadékot papírosszűrőn szűrjük, A szűredék első 10 ml-es részletét 
nem használjuk„ A szüredék 25,00 ml-es részletét 6 ml R-salétrornsavval ele
gyítjük és 1 ml I-vas(III)nitrát-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n káliumrodanid·, 
oldattal titráljuk 
1 ml 0,1' n ezüstnitrát-oldat 4,958 mg (lg ,69528) allilizotiocianátot (C4H 5

NS) 
jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény oldé
konyságát ellenőrizzük 

Eltartás, Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, hűvös 
helyen tartjuk, 

Másnév, «Üleum sinapis aethereum» (Sz, VIII.), 
Megjegyzés,, Mesterséges mustár-olaj hélyett a leírt követelményeknek meg" 

felelő természetes mustár-olajat is használhatunk. A kétféle mustár-olajat meg
felelő jelzéssel ellátva külön üvegben tartjuk 

Mustál'colajos szesz (Spiritus sinapis Ph,, Hg IV.), annak bomlékonysága miatt csak a 
szükségletnek megfeleló kisebb mennyiségben tmtható készletben, 

365. 
Oleum terebinthinae 

(Ol.. tereb.) 

Terpentin-olaj 

Az erdei fenyő-Pinus silvestl'Ís L-Abietaceae-és egyéb fenyőfélék balzsa
mából vízgőzdesztillálással nyert szíy.telen vagy kissé sárgás illó-olaj, Jellegzetes 
szaga a fenyőgyantára emlékeztet,, Ize kesernyés, karcos, Levegő és fény hatá-
sára elgyantásodik,, Főtömegében a-pinént (C10H 16) tartalmaz, , · 

Oldékonyság,. Vízben gyakmlatilag oldhatatlan,, 12 tf R-szesz oldja,. Éterrel, 
kloroformmal, benzinnel, széndiszulfiddal, jégecettel, illó- és zsíros olajokkal 
minden arányban elegyedik. 

Kémhatás, R-szeszes oldata ( 1 + 19 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 
vizsgálva gyengén savanyú. . 

Sílrűség,. 0,854--0,867, (Fajsúly,. 0,855-0,868) 
Forráspont. A készítmény az L 158. lav 7) szerint vizsgálva 150° alatt nem 

desztillálhat A készítménynek legalább 80 v/v%-a 154° és 170° között desz
tilláljon át, 

Forgatóképesség„ Az illó-olaj származása szerint igen eltérő,-40°-tól +40°-ig,, 
Törésmutató„ 1,467--1,478,, 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A terpentin..olajat az I. 157, lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz stb..) vizsgáljuk, 
b) Oldékonyság szeszben, 1,0 ml terpentin-olaj az L 158., lap 4) szerint vizsgálva, 

12,0 _ml R-szeszben oldócjjék. Az oldat csak kissé opalizálhat. 
c) Oldékonyság petroléterben,, 10 csepp terpentin-olaj 5 ml R-petroléterben maradék 

nélkül, tisztán oldócjjék. Az oldat nem opalizálhat (víz),, 
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d) Nehézfémek (ólom, réz stb ) .. 1 ml illó-olajat az L 159. lap 10/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu),, 

e) Zsíros-olajok, 3 csepp illó-olaj szűrőpapirosról az a) szerint elpárologtatva, át., 
tetsző zsíros fültot nem hagyhat hátrá„ 

f) Fa-terpentin-olaj, egyéb idegen anyagok, 5 ml illó-olajat 5 ml R-nátrnnlúggal felfor
ralunk. A reakciókeverék megsárgulhat, de megbarnulnia nem szabad. 

g) 5 ml illó-olajat 5 ml legtöményebb R-sósavval összerázunk. A reakcióelegy leg
feljebb szalmasárga-színű lehet, de nem lehet sötét vöiösbarna. 

h) Ásványolajok Az i) szerinti maradék 3 ml jégecetben tisztán oldódjék 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítási maradék. mg pontossággal mért, kb 2 g ill >-olajat az L 161 lap 11) szermt 
vizsgálunk. A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 3 % lehet 
(.ásványolaj és gyantaol~j)., A maradékot haszná\juk a h) alatti vizsgálathoz,, 

j) Savszám mg pontossággal mért ,kb. 1,5 g terpentin-olajat az L 161. lap 12) szerint 
vizsgálunk, A savszám legfeljebb 1 lehet„ 

k) Jód-brómszám, 0,1 mg pontossággal mért, 0,04-0,05 g illó-olajat az L 154 lap 
3) szerint vizsgálunk, A jódbrómszám 320-340 legyen,, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), b) (oldékonyság szeszben), e) (oldékonyság petroléterben) ésf) (fa-terpentin
olaj stb.,) szerint vizsgáljuk, 

Eltartás, Jólzáró üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk„ 
Megjegyzi<„ Belsőleg <sak finomított terpentin-olaj ( oleum terebinthinae rectificatum) 

használhátó 

366. 

Oleum terebinthinae rectificatum 
( Ol, tereb,, rect.) 

Finomított terpentin-olaj 

Híg lúggal összerázott, auól 3/4 részben ledesztillált és vízi;nentes nátrium-, 
szulfáttal víztelenített terpentin-olaj, Színtelen, terpentin-szagú illó-olaj. 
Főtömegében a-pinén,, . 

Oldékonyság,, Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ R-szesz bőségesen oldja„ 
Éterrel, kloroformmal, benzinnel, széndiszulfiddal, jégecettel, illó és zsíros 
ola jakkal minden arányban elegyedik. 

Kémhatá5„ R-szeszes oldata (1+19 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 
vizsgálva semleges vagy gyengén savanyú,, 

Sűríiség,, 0,852-0,861,, (Fajsúly,, 0,853~0,862),, 
1'orráspont,, A készítmény az L 158., lap 7) szerint vizsgálva 150° alatt nem 

desztillálhat, A készítménynek legalább 90 v/v%-a 154° és 170° között desz., 
tilláljon át. 

Forgatóképess~g,. Az illó-olaj származása szerint igen eltérő: -40°-tól +40°-ig. 
Törésmutató, 1,468-1,478, • 
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Minőségi kvalitativ vizsgálat 

a) A finomított terpentin-ol'\jat az I. 157„ lap 1-3) szerint (külső, szín, szag, íz 
stb.) vizsgáljuk. 

b) Oldékonyság szeszben„ 1,0 ml -finomított terpentin-olaj az L 158. lap 4) szerint 
vizsgálva, 12,0 ml R-szeszben oldódjék Az oldat csak kissé opalizálbat. 

c) Oldékony.<ág petroléterben .. 1,0 ml készítmény 5 ml petrnléterben tisztán oldódjék„ 
Az oldat további 5 ml petrnlétertől nem zavarnsodhat meg (víz, elgyantásodott 
olaj). 

d) .Nehé;; fémek (ólom, ré;; <tb.). 1 ml illó-olajat az I. 159 .. lap 10/a szerint vizsgálunk„ 
A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu)„ 

e) ,Zsíros olajok.. 3 csepp illó-olaj szűrőpapirnsról az a) szerint elpárnlogtatva, áttetsző, 
zsíros foltot neni hagyhat hátra„ 

f) Fa-terpentin-olaj.. 5 ml illó-olajat 5 ml R-nátrnnlúggal folfo11alunk„ Sem az illó
olaj, sem a lúg nem lehet sárgásbarna vagy barna. _ 

g) 5 ml illó-olajat 5 ml legtöményebb R-sósavval összerázunk. A reakcióelegy szalma· 
sárga színű lehet, .de nem lehet sötét vörösbarna, 

h) Ásványolajok„ Az i) szerinti maradék 1 ml jégecetben tisztán oldódjék. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) S;;árítási maradék. mg pontossággal mért, kb .. 2 g illó-olajat az I. 161. lap 11) szerint 
vizsgálunk„ A 105°··on állandó súlyig szárított maradék legfe\jebb 0,25 % lehet. 
A maradékot használjuk a h) alatti vizsgálathoz. 

j) Savs;;ám. mg pontossággal mért, kb 1,5 g készítményt az L 161 lap 12) szerint 
vizsgálunk„ A savszám legfeljebb 1 lehet.. 

k) Jódbróm<;;ám .. 0,1 mg pontossággal mért, 0,04--0,05 g illó-olajat az I.. 154 .. lap 
3) szerint vizsgálunk A jódbrómszám 320-340 legyen. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a), b) (oldékonyság szeszben), e) (oldékonyság petroléterben) és f) (fa-·terpentin
olaj) szerint vizsgáljuk.. 

Eltartás„ Jólzáró üvegben, fénytől védve, hűvös 

Adagolás. S;:,okásor.egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

helyen tartjuk„ 

0,05-0,10 g 
0,15--0,30 g 

Megjegyzés. A megsárgult, megsűrűsödött vagy zavarns készítményt vízgőz, 
desztillálással megjavítha~juk. 

367. 
Ole1llll thymi 

(Ol. thymi) 
Kakukfű-olaj 

Az 01vosi (kerti) kakukfü - Thymus vulgaris L. - Labiatae -virágzó, friss 
ágvégeiből vízgőzdesztillálással nyert színtelen vagy gyengén sárgás-színű 
finomított illó-olaj .. Jellegzetes szaga timolra emlékeztet. Íze csípős, majd hűsítő. 
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Levegő és fény hatására megsűrűsödik és megbarnul.. Legalább 20 v/v% fenolt, 
főleg timolt (C10H 14Ü), továbbá karvakrnlt, cimolt, pinént, borneolt, linaloolt 
stb.. tartalmaz. 

Oldékonyság .. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan .. 3 tf„ 80 v/v%-os szeszben oldó
dik„ Abszolut alkohollal, éterrel, kloroformmal, zsírns olajokkal, folyékony 
parafinnal minden arányban elegyedik„ 

Kemhatd<.. R-szeszes oldata ( 1 + 9 tf) megnedvesített lakmuszpapirossal 
vizsgálva semleges. 

Sűrűség .. 0,892-0,930. (Fajsú(y 0,893-0,932) .. 
Forgatóképesség .. 0°-tól -4°-ig: 
Törésmutató„ 1,490-1,505. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A kakukfü-olajat az L 157 .. lap 1-3) (külső, szín, szag, íz stb.) szerint vizsgá\juk„ 
b) Oldékonyság szeszben 1,0 ml kakukfű-olaj az I. 158. lap 4) szerint vizsgálva, leg·· 

feljebb 3,0 ml 80 v/v %-os szeszben old6djék. Az oldat csak kissé opalizálhat.. 
e) Oldéko~yság petroléterben .. 10 csepp kakukfű-ol~j 5 ml R-petroléterben maradék 

nélkül, tisztán oldódjék. Az oldat nem opalizálhat (víz) .. 
d) Nehézfémek (ólom, ré;; .stb.).. 1 ml illó-olajat az I. 159 .. lap 10/a szerint vizsgálunk.. 

A változás megengedett mértéke milliliterenként 20 'Y Pb (Cu) .. 
e) Vízben oldódó fenolok. 10 ml illó--olajat 10 ml forró vízzel rázogatunk, majd a vizes 

folyadékot megnedvesített papirnsszűrőn szűrjük.. A szüredék 1 csepp R-vas(III)
klorid-oldattól nem színeződhet kékre vagy ibolyára. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Szárítási maradék. mg pontossággal mért, kb 2 g illó-olajat az L 161. lap 11) szerint 
vizsgálunk.. A 105°-on állandó súlyig szárított maradék legfeljebb 5 % lehet,. 

g) Savs;;ám .. mg pontossággal mért, kb. 1,5 g illó-olajat az I 161.. lap 12) szerint vizs
gálunk A savszám legfeljebb 2 lehet. 

h) Tartalmi meghatáro;;ás (fenolok)„ 5,0 ml illó-Olajat az L 164. lap 15/c szerint 5 %-os 
nátronlúggal vizsgálunk. A reakciókeveréket kb 12 órán át állni hagyjuk s az 
elkülönült Ol'\i térfogatát csak akkor olvassuk le .. 
A fenol-tartalmat (timol+ karvakrnl) timolban (C10H1 ,0) fejezzük ki és tér
fogat- %-ban (v/v%) acljuk meg .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a), 
b) (oldékonyság szeszben), e) (oldékonyság petroléte1 ben) és az e) (vízben oldódó 
fenolok) szerint vizsgáljuk.. 

Eltartás .. Jólzáró, lehetőleg színig töltött kis üvegekben, fénytőLvédve, hűvös 
helyen tar\juk„ 

lvlásnév .. Spanyol kakukfű-olaj .. 

Adagolás„ Szokásos egys;:eri adagja 0,05-0, 10 g 
Szokáws napi adagja 0,15-0,3 g 

Megjegyzés .. Kakukfű-olaj helyett az ú .. n„ fehér kakukfű-olaj (oleum thymi . 
album) nem használható. 
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Előszó 

Másfél évtizedes kutatómunka eredményeit indítja útjára a Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési 
Tanszéke a Szervezés-vezetés-stratégia e sorozattal A sorozat első kötete ez a mű 

A könyv megírásakor a középpontba a szervezetet állítottuk, amely a környezetével 
szoros kölcsönhatásban működik A szervezet és környezete között fennálló kapcsola
tok ismerete, azok tudatos felhasználása a vezetési és szervezési tevékenység sikeré
nek alapvető feltétele. Az összefüggések ismeretében lehet célokat kitűzni a szervezet 
elé, létrehozni a szervezet struktúráját, összehangolni a tevékenységeket a célmegva
lósítás érdekében Tudatosan választottuk tehát a nyílt rendszer koncepción alapuló 
szervezetelméleti nézőpontot a vezetési és szervezési kérdések tárgyalásához 

A vezetési és szervezési problémák kezelésénél alkalmazott közelítésmódokat te
kintve különbséget tehetünk a formális, racionalitást előtérbe helyező (esetenként do
logi-technikainak nevezett) nézőpont, valamint az embert, a magatartási és társas-tár
sadalmi hatásokat középpontba állító, a racionalitás korlátait figyelembe vevő szemlé
let között Könyvünkben mindkét közelítésmód fellelhető, hiszen álláspontunk sze
rint a szervezetekben a racionális cselekvésre kell törekedni, ugyanakkor fel kell is
mernünk annak határait, a szervezet érdek- és hatalmi viszonyait, a kulturális ténye
zők hatását, valamint az egyéni racionalitás korlátait (Ez utóbbi témakörökkel foglal
kozik elsősorban a sorozatban másodikként megjelenő Bakacsi (;yu/a által gondozott 
Szervezeti magatartás és vezetés című könyv) Munkánk során mindvégig arra töre
kedtünk, hogy elkerüljük a hosszadalmas eszmefuttatásokat, helyette számos ábrával, 
rövid összefoglalókkal igyekeztünk a megértést elősegíteni Példáinkat saját tapaszta
latainkból vagy megírt esetekből vetttik, törekedve a nemzetközileg élvonalban járó 
vállalatok vezetési és szervezeti megoldásának bemutatására is 

Könyvünkhöz egy függelék is tartozik, amely - mintegy önálló műként - áttekinti a 
magyar vállalati sz fér a legfontosabb szervezeti és vezetési változásait az elmúlt másfél 
évtizedben. E fejezet a tekintetben hiánypótló, hogy a változásoknak nem elsősorban 
a gazdaságpolitikai, makroökonómiai feltételeit és azok vállalati hatásait vizsgálja, ha
nem középpontba a szervezetek strukturális jellemzőit, a szervezeti formákat és veze
tési módszereket helyezi 
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Bőséges irodalomjegyzéket is rendelkezésre bocsátunk az olvasónak, hiszen a 
könyvhöz feldolgozott irodalmak további kutatási és szakmai elmélytilési lehetőséget 
kínálnak mindazoknak, akik valamely kérdéssel részletesebben szeretnének foglal
kozni 

Reméljük, hogy e munka nemcsak a szerzőknek jelentett örömet, s őszintén szeret
nénk, ha ez a könyv egy népszerű sorozatot indíthatna útjára 

Végezetül külön is ki kell emelni Antal Zsuzrnnna és Bodnár Viktória áldozatos 
munkáját, akik a saját fejezeteik megírásán túl óriási segítséget jelentettek a könyv 
többi részének megszerkesztésében is Ugyanez mondható el Antal Mokos Zoltánról 
és Császár Csabáról is: nélkül tik nehezen állt volna össze e közös mű. Természetesen 
nem feledkezhettink meg Eke Gáborné, Mácsik Éva és Mundi Ramona munkájáról 
sem, akik a könyv létrehozásának technikai hátterét biztosították igen magas színvo
nalon 

Mindenképpen meg kell köszönnúnk a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó munka
társainak a szakmai-emberi segítőkészségét és főleg a türelmét 

Budapest, 1996 

Dobák Miklós 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
Vezetési és Szervezési Tanszék 

A szervezet mint racionális, társadalmi 
és nyílt rendszer 

1.1. A vezetés-, a szervezés- és a szervezetelmélet fejlődésének 
legfontosabb állomásai (kronologikus áttekintés) 

1.1.1 .. Az ipari fejlődés korai szakaszai 

Vezetési, szervezési és szervezeti problémák évezredek óta léteznek Az egyiptomiak 
több évtizedig, évszázadig tartó építkezéseitől (amelyeket talán ma divatos szóval pro
jekteknek is nevezhetnénk) és a tatárok információs rendszerétől kezdve az állami, az 
egyházi és katonai élet minden területén jelentkeztek vezetési, szervezési feladatok 
A szervezet mélységi és szélességi tagoltságának, vagy például a lineáris szervezet
nek a gyökereit már a különféle vallásoknál, illetve a katonaságnál is megtalálhatjuk 
(Frese, 1984; Van Fleet, Bedain, 1977; Schneider, 1981) 

A vállalkozásokkal, vállalatokkal kapcsolatos vezetési és szervezési kérdéseknek 
természetesen jóval később, az ipari forradalom után, döntően a múlt század elejétől 
nőtt meg a súlya - az akkori megítélés szerinti nagyvállalatok kialakulásával. Ebből a 
szempontból a textilipart, a fegyvergyártást, illetve - főleg az akkori Németországban 
- a tömegcikkeket előállító finommechanikai-optikai üzemeket kell kiemelntink 
(Frese, 1984) 

Az említett iparágak közül is a fegyvergyártás az, ahol - a termékek és technológi
ák viszonylagos összetettségéből, bonyolultságából, a meglehetősen merev, katonai 
jellegű irányításból adódóan - leginkább szükség volt a céltudatos vezetési-szervezé
si tevékenységre Az egyik legismertebb amerikai haditizem, az United States Army's 
at Springfield például kifejezetten a hadsereghez tartozott, s tisztek látták el a gyár ve
zetését is Ennek megfelelően számos katonai elvet honosítottak meg a gyártásban. 
Említésre méltó Roswell Lee ezredes tevékenysége, aki 1815-től vezette Springfield
ben e hadiüzemet (Chandler, 1977). Lee az erős formalizáltság, ellenőrzés és teljesít
ménybérezés mellett - a termelési eredményekben is érdekelt - önálló elszámolási 
egységeket alakított ki a gyárban Ebben a megoldásban már a divizionális szervezet 
koncepciójának a csírái figyelhetők meg - több mint egy évszázaddal megelőzve fej
lett változatainak bevezetését 

Szintetizáló törekvéssel, elméleti igénnyel megírt művek nem születtek ebben az 
időszakban Rendkívül csekély a gyakorlatorientált, ajánlás jellegű publikáció is 
Kivételnek talán csak a skót William Brown (egy fonoda sikeres tulajdonosa) te
kinthető Frese (1984) említi ezzel kapcsolatban még Chapmant (l. Chapman, 
1932), akinek az 1820-as évek körtil számos brosúrája jelent meg Brown írásainak 
érdekessége, hogy a szervezési kérdések mellett már bizonyos vezetési problémák-
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kal is foglalkozik (a vezető szakértelme, vezetési technikái és személyes tulajdon·· 
ságai stb) 

A századforduló közepétől, az ipari fejlődés felgyorsulásával mind Amerikában, 
mind Európában gyakorlati és elméleti szempontból egyre tudatosabbá vált a vezetési 
és szervezési problémák kezelése A hasonlóságok mellett azonban elég lényeges 
különbségek is mutatkoztak az észak-amerikai (Egyesült Államok) és az iparosodó 
európai országokat is viszonylag jól reprezentáló német fejlődésben 

Hasonlóság annyiban volt, hogy az iparvállalatok esetében a szervezés fő területe 
mind az Egyesült Államokban, mind Németországban elsősorban a termelés volt Még
pedig a mérnökök által erőteljesen technicista módon irányított termelés, amely mel
lett a gazdasági, kereskedelmi jellegű munka vezetése és szervezése komolyan nem 
jött szóba Ebben az időben a részletes termelési szabályzatok, a centralizált termelés
irányítási és -tervezési funkciók álltak a középpontban 

Az Ó- és Újvilág közötti ktilönbségek kialakulásában a vastit megjelenése és térhó
dítása játszott fontos szerepet Az amerikai közlekedési infrastrukttira szinte teljes hi
ánya, valamint a hatalmas távolságok egyaránt elősegítették a vastiti társaságok nagy
mértékű növekedését és terjeszkedését A Pennsylvania Railroadnak 1890 (!) körül 
már llO ezer alkalmazottja volt (Chandler, 1977) 

A vastit fejlődése - e közlekedési eszköz sajátosságainak köszönhetően - a követ
kező vonatkozásban hozott nagyon fontos, a vezetéshez és szervezéshez is kapcsoló
dó eredményeket (Chandler, 1977; Frese, 1984): 

• tradíció hiányában tij menedzsmentmódszerek és -elvek születtek; 
· a nagy vállalati méretek és a földrajzi távolságok következtében a központ elktilö

nült az egyes területi egységektől (ez sok szempontból előfutára volt a későbbi divi
zionális struktúráknak), a központi vezetésnek ezért a hatáskördelegálás és a hori
zontális koordináció problémáival is foglalkoznia kellett; 

· a vasúti cégek társulási jellegéből és a földrajzi távolságokból következően vi
szonylag gyorsan elktilönült a tulajdonosi és a menedzseri funkció. 

A XIX. század végén és főleg a XX század elején az Egyestilt Államokban az emlí~ 
tett tényezők az iparvállalati szférában is nagyon fontos szerepet játszottak 

Az iparosodó európai országokban, !gy Németországban is, a vasút megjelenése 
kevésbé hatott a vezetési-szervezési elvek, ismeretek változására. Sokkal inkább ha
tottak ez időben a következő tényezők (Kocka, 1969, 1970, 1975): 

· Az iparvállalatok is döntően az állami btirokráciában, szervezeti rendben haszná
latos szervezési szokásokat, módszereket adaptáltak (Például szinte kizárólagos elv 
volt a vezetés egysége és centralizáltsága) 

" A vezetésben és a szervezésben szinte csak a hierarchikus, vertikális típusú koor
dinációs problémákkal foglalkoztak A vezetés és szervezés szempontjából ideállá vált 
a centralizált nagyvállalat (Schwarz,1896; Frese, 1984) 

• A tulajdonosi és a menedzseri funkciók sokáig nem váltak szét A bizalom, a loja
litás vagy éppen a megkívánt szakértelem hiányában a tulajdonosok a családtagjai
kon, illetve barátaikon kívül mást általában nem vontak be a vezetésbe. Az 1858-ban 
3500 főt foglalkoztató Gutehoflnungshtitte (Troitzsch, 1977) a hasonló nagyságrendű 
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Geonl Fischer AG vagy éppen a Siemens und Halske vezetése szinte kizárólag acsa
. ládtagokból állott (Kocka, 1969) 

A XIX. század második felében jó néhány vezetéssel és szervezéssel kapcsolatos 
publikáció is megjelent már. A szervezeti struktűrák kialakulásának problémáiról je
lentetett meg tanulmányt Daniel C McCallum, a New Y ot k & Erie Railroad Co. vezető
je (Frese, 1984) Ezen időszak legjelentősebb hozzájárulása az amerikai vezetési és 
szervezési tanokhoz azonban valószfnűleg Henry Vamum Poortól származik, aki 
szintén egy vasúti társaságnál szerezte gyakorlati ismereteit, és az American Railroad 
Journal, illetve a Manual of the Railroads of the United States kiadója volt (Chandler, 
1977). Munkáiban már foglalkozik a szervezet mellett a kommunikációs és informáci
ós problémákkal is. Az 1920-as években megjelenő önálló profit center koncepciónak 
a gyökerei is megtalálhatóak a műveiben 

Német nyelvterületen Karl Bernhard Emminghaus karlsruhei professzor 1868-ban 
megjelent tanulmányában (Emminghaus, 1868) az elsők között foglalkozik az ipar
vállalatok szervezési problémáival, és az egljséges és centralizált vezetést állítja kö
zéppontba Lényegesen nagyobb hatást gyakorolt azonban a német szervezéstanok 
fejlődésére Max Haushofer müncheni közgazdász, akinek 1874·ben megjelent 
Jndustriebetrieb című könyvét (Haushofer, 1874) a XX században kialakuló német 
üzemgazdasági szervezéstan egyik forrásának tekinthetjük Haushofer szervezéssel 
kapcsolatos fogalmi apparátusa sok tekintetben még ma is helytálló 

1.1.2„ Taylor, Fayol és Weber kora (1880-1920) 

A vezetési és szervezési tanok fejlődése a századfordulón új lendületet kapott Döntő 
változás, hogy a szervezési, illetve a vezetési tanok rendszerezett leírása, e tanok tudo
mányos igényű kimunkálása kezdődik meg A kor kimagasló személyisége az 1856-
ban született amerikai Frederick Winslow Taylor és az 1841-ben született francia Hen
ri Fayol. 

Taylor - kora iparának kihlvását felismerve - döntő módon járult hozzá: 
• a vállalat ktilönböző tevékenységeinek racionalizálásához; 
• a termeléstervezés és -irányltás szervezeti hátterének megteremtéséhez; 
• a funkcionáli5 mesterek elvének' kifejlesztéséhez (végső soron a funkcionális 

szervezet megteremtéséhez); 
• a munka- és időtanulmányok elveinek kialakltásához; 
• a bérezési és ösztönzési rendszerek kidolgozásához 
Fő művei (Taylor, 1903; Taylor, 19ll) még életében nagy visszhangot keltettek Az 

Egyesült Államokban 1911-ben megjelent The Principles of Scientific Management cí
mű könyvének német fordítása 1912-ben már kapható volt Münchenben (Ez a gyorsa-

1 A funkcionális n1esterek elvének alkalmazásakor a korábbi egységes n1űvezetöi feladatkört részeire 
bontotta (például előkészítés teljesítménymérés, ·-karbantartás) és egy--egy részfeladat ellátására külön ve· 
zetőt (mestert) nevezett ki 
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ság még napjainkban is ritkán fordul elő) Taylor eszméinek megvalósítói, életművé
nek folytatói között olyan neveket találunk, mint l Gillespie, E Thompson, a Gilbreth 
házaspár, vagy például Henry L Gantt 

A századforduló másik jelentős alakja, Henri Fayol közel sem élvezett a Tayloréhoz 
hasonló népszerűséget Fő művét (Fayol, 1916) csak a háború után ismerte meg az 
angol és az amerikai szakemberek szélesebb köre, s Franciaországban sem kapta meg 
életében a neki járó megbecsúlést Pierre Morin, a Francia Munkatudományi Kutató
intézet igazgatóhelyettese ezzel kapcsolatban azt írja Fayol könyve magyar kiadásá
nak előszavában: „Napjainkban Fayolt tanulmányozzák az amerikai menedzserképző 
iskolákban, mert a modern menedzsmentet ő indította útjára. A francia vállalatok tu
lajdonosai, igazgatói, mérnökei nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel" Majd R Braunt, 
a Tudományos Szervezés Nemzetközi Bizottságának főtitkárát idézi Pierre Marin: 
„ . a sors különös iróniája, hogy a második világháború után, az újjáépítés időszaká
ban Franciaországba érkező amerikai tanácsadók azt tanították a francia vállalati ve
zetőknek, amit harminc évvel ezelőtt Fayol kidolgozott Franciaországban" (Fm;ol, 
1916, 31 old) 

Mi újat is hozott Henri Fayol a századfordulón/ 
Morint idézzük újra: „Fayol tanításának három sarkalatos pontja van: 
1 a vezetés (management) általános módszer; 
2. a vezetés a szervezet működésének kormányzására vonatkozik; 
3. a vezetés a rendszerkoncepción nyugszik 

Nyolcvan vagy száz évvel ezelőtt mindez nem volt magától értetődő!" (Fayol, 1984, 
25. old) 

Németországban ezen időszakban {1880-1916) a termelésirányítás és -szervezés ta
pasztalatainak felhasználásával nagy figyelmet fordítottak a gazdálkodási szférára, így 
a kereskedelmi, beszerzési és elszámolási funkciók szervezésére, illetve az igazgatás
szervezésre, a vállalatvezetés racionalizálására. A tulajdonosi és menedzseri funkciók 
lassan kezdtek szétválni Sőt, ehhez a már említett Georg Fischer AG esetében az a 
példátlan eset társult, hogy nem mérnököt neveztek ki vezérigazgatónak (Frese, 
1984; Siegrist, 1980) Az 1910-es évektől kezdődően a német szervezők sem tudják ki
vonni magukat a taylorizmus hatása alól (Winter, 1920), s ez egyre inkább erősödik a 
háborúra való készülődés időszakában Két nagyon fontos tényre azonban fel kell hív
nunk a figyelmet Egyrészt Taylor és - a futószalagos, T-modelles - Ford kritikája kap
csán jelentős publikációk sztilettek, amelyek az alkalmazott pszichológia eredményei
nek a vezetési és szervezési munkában való felhasználását sürgették (Münsterberg, 
1912) Másrészt erre az időre már számos olyan mű is megjelent, amelyek - bár köz
vetlenül az egyes vállalati funkciókkal foglalkoztak - általános szervezeti és szervezé
si kérdéseket vetettek fel rendszerező szándékkal (Ca/mes, 1906; Grimshaw, 1906; 
Klein, 1913; P!ordten, 1917) E munkák nagymértékben segítették a német üzemgaz
dasági szervezéstanok fejlődését 

Jóllehet közvetlenül sem üzemszervezéssel, sem gyárak irányításával nem foglalko
zott, Max Webernek, a XIX és a XX század egyik nagy német gondolkodójának a ne
vét a vezetési és szervezési szakirodalom a „klasszikus iskola" képviselői között emlí-
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ti _ Taylorral és Fayollal egyútt A Wirtschaft und Gesellschaft című munkája (Weber, 
l921) Magyarországon a közelmúltban jelent meg Gazdaság és társadalom címmel 
(Weber, 1995-1996) a szervezetszociológia és az 1950-es évektől induló szervezetel
méleti kutatások egyik alapkönyve Weber uralommal és bürokráciával kapcsolatos 
tételei napjainkban is sokat segítenek a szervezetek világának megismerésében A 
szervezetek működésével kapcsolatos fogalmai a 40-50 évvel később induló szerve
zetelméletek alapkategóriáivá váltak 

1.1.3. A két világháború közötti időszak 

Ezen időszakban a vezetéstudomány fejlődését a következők jellemzik: 
• az emberkép („Models of Man") módosulása, az emberi tényezők kutatása; 
• a szervezeti struktúrákban való gondolkodás, a szervezet egyes területeit össze

hangoló koordinációs mechanizmusok elemzése. 
Eltekintve néhány húszas évek előtti amerikai és német próbálkozástól, az 

1924-1932 között lefolytatott hawthorne-i kísérleteket tekinthetjük a human 
relations mozgalmak, s egyáltalán a későbbi szervezetpszichológiai és ·szociológiai kí
sérletek kiindulópontjának A Mayo, Roethlisberger és Dickson vezetésével folytatott 
kísérletek elsősorban az individuum és a szervezet, a csoport és a csoportkapcsolatok, 
illetve az informális szervezetek kutatására terjedtek ki (Mayo, 1933; Roethlisberger, 
1938) A „társadalmi rendszerek iskolája", illetve a „magatartástudományi döntésel
mélet" kialakulásával (Barnard, 1938) és megerősödésével úgy tűnt, hogy végleg hát
térbe szorul a taylori emberfelfogás 

Az időszak másik jelentős - szintén amerikai eredetű - terméke az összvállalati ko
ordinációt biztosító új strukturális megoldások megjelenése Három komoly feladat 
állt akkoriban a nagyvállalatok vezetői előtt (Frese, 1984): 

• a vállalati vezetés koordinációs tevékenységét támogató központi szervezeti egy. 
ségek kiépítése; 

• az összvállalati koordinációt segítő tervezési és ellenőrzési rendszerek kialakítása; 
· a stratégiai és az oper ativ feladatok szétválasztása 
E feladatok megoldásában úttörő szerepet játszott az 1920-as évektől a General 

Motors, illetve a Du Pont (Chandler, 1979; Frese, 1984) A Du Pont 1921-ben átalakí' 
totta szervezeti felépítését A rendkívül diverzifikált termelési profillal, s több mint 
120 ezer foglalkoztatottal működő General Motors is a termékorientált egységek (di· 
víziók) önálló eredményérdekeltségének a kialakításával igyekezett megoldani a 
nagyvállalat koordinációs gondjait Az 1924-ben kialakított szervezeti megoldás, a 
divizionális szervezet, illetve a „profit center" történelmi jelentőségűvé vált. Említsük 
meg e koncepció atyjainak nevét: Alfred P Sloan és Donaldson Brown (Brown, 1927; 
Chandler, 1979) 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy e szervezeti megoldások a háború előtt az 
Egyesült Államokban sem terjedtek el széles körben Újjáéledésűk és térhódításuk 
1945 után kezdődött. A gyakorlati megoldások azonban gyorsan hatottak az elmélet 
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fejlődésére James D. Mooney és Alan C Reiley Haladás az iparban című könyve 
(Mooney-Reilye, 1931) klasszikusnak számít a vezetési művek között Luther 
Gulick és Lyndall F Urwick Tanulmányok a vezetéstudományról címmel 1937-ben ki
adott gyűjteménye (Gulick-Urwick, 1937) szintén óriási hatást gyakorolt a kor veze
tési és szervezési tanainak fE:jlődésére. 

A német fejlődést ez idő tájt a következők befolyásolták (Frese, 1984): 
· növekvő vállalati nagyságok (az I G Farbenindustrie A G. például már 1929-ben 

llO ezer fővel működött); 
" a termelés és értékesítés növekvő diverzifikáltsága; 
· a vállalati formák (kartell, konszern stb) rendkívül gyors változása 
A szervezeti struktúrák átalakítása, a hatékony összvállalati koordinációt biztosító 

megoldások keresése Németországban is a nagyvállalatok egyik legfontosabb gyakor
lati problémájává vált 

A fejlődést kettősség jellemezte Az amerikai megoldások, módszerek (struktúra-fej
lesztések, taylorizmus) importálása mellett felerősödött az önálló útkeresés igénye 
Körvonalazódni kezdett a német üzemgazdasági szervezéstan (Betriebswirtschaft: 
liche Organisationslehre), amely sok évtizedre meghatározta az európai - így a ma
gyar - szervezési tanok fejlődését is A weimari köztársaság viszonylagos békéjében, 
majd ezt követően az 1940-es évekig Erich Gutenberg (Gutenberg, 1929), Heinrich 
Nicklisch (Nicklisch, 1920), Walter Le Coutre (Le Coutre, 1930), Konrad Mellerowicz 
(Mellerowicz, 1929) és Fritz Nordsieck (Nordsieck, 1934) hozzájárulásával megfogal
mazódtak a német tizemgazdasági szervezéstan legfőbb tételei. Ezen rendszerezett
ségre, formalizálásra törekvő, a korábbi tradíciókat felhasználó irányzat tipikusan eu
rópai, sőt közép-európai szülemény 

Az tizemgazdasági szervezéstan néhány fontos jellemzője (Frese, 1984; Lehmann, 
1980): 

· Fogalmi-teoretikus zártság; oktatási-képzési szempontokat is figyelembe vevő di
daktikusság 

• Céljaiban messzemenően gyakorlatorientált 
• A feladatok analízisét és szintézisét helyezi középpontba A h~ború előtti idő

szakban még elősorban a folyamatszervezésse!, az 1950-es évektől már a szervezeti 
felépítés kialakítása során felmenilő feladatok pontos elhatárolásával, a hatáskörök 
hozzáigazftásával, illetve ezek koordinációjával is intenzíven foglalkozik E szervezési 
tannak köszönhetően a szervezési tevékenységen belli! nagyobb súlyt kap az üzemi 
folyamatok és feladatok elemzése 

Az tizemgazdasági szervezéstan fejlődését a két világháború között nagymértékben 
befolyásolták az akkori mérnöki tudományok Ktilönösen igaz ez a munkatudományi 
elemzésekre, a racionalizálási törekvésekre. A Reichskuratorium für Wirtschaftlich
keit (RKW) kézikönyvei (Reuter, 1930) komoly hatást gyakoroltak a kor vezetési és el
sősorban szervezési szemléletére A német irányzatok, törekvések Magyarországon is 
erőteljesen éreztették hatásukat Az 1920-as évek előtti időszak itt-ott fellelhető ameri·· 
kai menedzsment-orientációját [például Méhely Kálmán és Szabó Ervin ezzel kapcso·· 
latos tevékenységéről olvashatunk Susánszky Jánosnál (Susánszk1J, 1985), illetve 
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, Lászlónál (Ladó, 1985)] az első világháború után kiszorítják a német tanok 
Lad~-b Gyáriparosok Országos Szövetsége - német mintára - megalakította az 
~93 en ~t Racionalizálási Bizottságot. E bizottság feladata volt a termelés és az ön-
ugyneveze , . , , k , , (" 
költségszámítás egységesíté:e, a m~gyar_sza;bvanyo~ kidolgoza:ana tá~ogatasa ue-

d' 1932). E testtilet tevekenysege dontoen a nemet eredmenyekre tamaszkodott, 
ge usémet üzemgazdasági szervezéstan erősödő befolyását ugyanígy megfigyelhetjtik 
de agn éb gazdasági szférákban, illetve az oktatásban is .. Egyedül talán a közigazgatá.s 
az e Y , 1 ·· b z Itá k" "g" · ali"zálására irányuló törekvéseknel - e sosor an Magyary o n mun assa ara rac1on . . , 
gondolunk (Ladó, 1985) - tapasztalhatjuk az angolszász, illetve a francia hatás to-

vábbélését . , . , , . . 
E rész lezárása előtt említést kell tenntink a vezetési es szervezes1 tanok szovJet-

oroszországbeli, illetve később szovjetunióbeli fejlődéséről. Lenin kezdeményezésére 
Taylor munkáit az elsők között oroszra fordították le, s intézmények foglalkoztak a to
vábbfejlesztésével (Bedrij, 1983). Emellett Lenin több munkájában is állást foglalt a ve
zetés tudományos alapokra helyezése, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása mel
íett. A tudományos munkaszervezés kialakítását segítették Szecsenovnak a századfor
dulót követően megjelent munkái (Novozsilov a tudományos munkaszervezés fizioló
giai alapjai megteremtőjének tekinti Szecsonovot, 1 Novozsilov, 1973) Az 1920··as 
években a munkaszervezés bázisa a Gaszt:yev irányításával működő Központi Munka
intézet volt, ahol elsősorban a fizikai és az adminisztratív munka szervezési módszerei
nek kialakításával foglalkoztak (Bedrij, 1983; Hegedüs) A századelő jelentős gondol
kodói között kell megemlítenünk Alekszander Bogdanovo~ akinek Általános szerve
zéstan (Tektológia) című munkáját 1926-ban már németül is kiadták (Bogdanow, 
1926). Bogdanov a szervezetek általános törvényszerűségeinek a feltárásával foglalko
zott, s könyve tulajdonképpen a szervezet- és a rendszerelméle~ egyik előfutárának te
kinthető A vezetéstudomány fejlesztése az 1929-ben létrejött Allami Vezetéstechnikai 
Intézetben összpontosult, amely 1933-ig folytatta tevékenységét. A vezetés és szerve
zés tudományos igényű művelése az 1950-es évek végétől éledt újjá a Szovjetunióban 

1 .. 1 .. 4 .. A második világháborútól az 1970-es évekig 

Ezt az időszakot a változatosság, a sokszínűség, a tudományos és a gyakorlati kihívá
sok stirűsödése jellemzi 

Az amerikai menedzsmenttanok az 1950-es, 1960-as évekig szinte teljesen megha
tározták az európai tőkés országok gyakorlati vezetési és szervezési próbálkozásait, e 
téma múvelőinek kutatásait Ernest Dale (Da/e, 1952; Dale, 1965), Peter F Drucker 
(Drucker, 1962), vagy például Harold Koontz és Cyril O'Donnell (Koontz, O'Donnell, 
1964) munkássága kötelező tananyag volt Ebben az időszakban sztilettek az olyan 
vezetési elvek, mint például a management by exception (kivételek alapján történő ve
zetés), a management by systems (rendszerek alapján történő vezetés), vagy a mana
gement by objectives (megegyezéses eredmé_;i~l.•:J történő vezetés) Ahogyan 
Kieser és Kubicek írja: „annak, ami a »mana .. \(~ij<'eh\~y<~~~következett, csak a fantá-
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zia szabott határt ezen időszakban" (Kieser, Kubicek, 1983) Maynard - magyarul is 
megjelent (Maynard, 1974) - neotayloriánus hatást tükröző kézikönyvei is (Maynard 
1960; Maynard, 1974) megtalálhatók voltak ez időben minden elméleti és gyakorlati 
szakember könyvespolcán 

Az amerikai menedzsmenttanok „businessorientált", nemegyszer receptszerű meg
oldásaihoz képest komoly váltást jelentettek elsősorban Simon, March, Cyert, Herz
berg és Mintzberg munkái. A magatartástudományi, egyáltalán az emberorientált, il
letve a rendszerszemléletű vezetés-, szervezés-, illetve szervezetelmélet említett képvi
selői új szfnt hoztak e tudományágba (Ezen kutatások, irányzatok kezdetei egyéb
ként már a háború előtt jelentkeztek) 

A döntésorientált matematikai megközelítések, az operációkutatás, a rendszerelmé
leti/kibernetikai irányzatok szintén tengerentúli hatásra terjedtek el Európában Az 
1960-as években az egzakt matematikai módszerek mind a szervezeti döntésekben, 
mind a szervezetelemzésben nagy népszerűségre tettek szert A számítógépek széles 
körű alkalmazása egyre nagyobb lehetőségeket teremtett e módszerek terjedésének 
[A matematikusok és a szervezők egy része sajnos a későbbiekben visszaélt e módsze
rekkel, helytelenül alkalmazta őket (Kindler, 1980, 8-9 sz)] E módszerek igen gyor
san terjedtek (a szocialista országokba is eljutottak). Ennek hatására az amerikai 
- európai ismeret-transzfer egyirányúsága is oldódott bizonyos mértékben 

Az erős amerikai befolyás mellett kfsérletek történtek az európai arculatú vezetés 
és szervezés kialakítására is A skandináv törekvések, a francia nacionalizálódás a ve
zetésben és szervezésben, a német üzemgazdasági szervezés tan újra éledése és to
vábbfejlesztése (Gutenberg, 1957; Ulrich, 1949; Grochla, 1968) azt jelzik, hogy az 
egyes európai tőkés országok saját utak keresésével is próbálkoztak, ami sokszor a re
ceptekben való csalódásnak volt tulajdonítható Ezt jól mutatja az is, hogy a környe
zet-stratégia-szervezet-magatartás-te/jes(fmém; kapcsolatrendszerre éptilő kontin
genciaelmélet legalább annyira európai, mint amerikai; sőt ezen elmélet továbbfejlesz
tésében egyértelműen az európaiak (elsősorban az angolok és a németek) játszották a 
főszerepet (Burns-Stalker, 1961; Lawrence-Lo1sch, 1969; Woodward, 1958) 

A szocialista országokban az 1950··es évek elejére „sikerült" felszámolni az egyes 
országok sajátos vezetési és szervezési tradícióit, s mindenhol a szovjet modellt hono
sították meg (Szentpéteri, 1979) E modell fő pillérei: a termelés- és munkaszervezés 
primátusa; pontos termeléstervezés; állandó mennyiségi növekedésre való ösztönzés; 
belső elszámolási rendszerek kialakítása; költségcsökkentési érdekeltség A vezetési 
funkciók közül a tervezés és az ellenőrzés került előtérbe. Hozzá kelJ még ehhez ten
nünk, hogy a vezetés és a tervezés, de leginkább a szervezés ez időben - a gazdaság-
irányítás struktúrájának megfelelően - erőteljesen ágazati jellegú volt · 

Néhány szocialista országban az 1950-es évek végétől már megfigyelhetők bizo
nyos változások, amihez hozzájárultak a Szovjetunióban a gazdaságirányítás reform
jának vitája kapcsán - elsősorban a Moszkvai Lomonoszov Egyetem Vezetéstudomá
nyi Intézetében és a Moszkvai Gazdasági Mérnöki Főiskola Vezetéstudományi Tanszé
kén - kibontakozó vezetési és szervezési kutatások, irányzatok (Harsányi, 1974) 

Az 1950-es évek végétől Magyarországon is változások indultak meg Erdei Ferenc 
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;:'LE'. d .. én ezésére - aki maga is rendkívül alkotó és időtálló módon foglalkozott a ha
Xl<e~ em té~ és szervezési problémákkal (Erdei, 1980) - 1964-ben létrehozták a Szer
:···~ilLye:dományi Bizottságot, aminek révén a hazai vezetés és szervezés hivatalosan is 

Xfd:~ányos rangot kapott. Meg kell ~nég er;'lítenúnk a nagy egyetemek, a külfü~fé~e 
től<épző iskolák, illetve szervezesr mtezetek egyre lenduletesebben feJlodo es 

veze. k "t'k ''t mind önállóbb utakat ereso eve enysege . 

f. f,5, fejlődésitendenciák az 1970-es évek elejétől napjainkig 

A legutóbbi mintegy 15 éves időszakot az új utak keresése, a gondolkodásmód egyre 
gyorsuló átalakulása jellemzi A társadalmi-gazdasági változások és az új technológiák 
megjelenése szükségessé tették mind az elméleti tételek, mind a gyakorlatban alkal
mazott megoldások továbbfejlesztését, újakkal való felváltását 

Az 1970-es évek minőségi jeJJegű világgazdasági változásainak keretében tovább 
folytatódott a korszerű technológiák alkalmazása, a magas szintű termelékenységen és 
a megbízható minőségen alapuló japán világgazdasági térhódítás E látványos ered
mények világszerte felkeltették a figyelmet a japán vezetési és szervezési módszerek ta
nulmányozása és adaptációja iránt (Marosi, 1985). Olyan új módszerek kerültek előtér
be, mint a KANBAN-rendszerű termelésirányítás,2 a minőségi körök, a Z-elmélet.' 

A délkelet-ázsiai térség többi áJlamai (például Dél-Korea, Hongkong, Szingapur) 
közepes minőségű, de nagyon olcsó elektronikai és könnyűipari termékekkel árasz
tották el a világot Versenyképességük, sikereik számos országot és válJalatot a fej
lesztési és piaci stratégiáik újragondolására sarkalJták A vállalati stratégia kialakí
tásával kapcsolatos publikációk száma ugrásszerűen megnövekedett az 1970-es 
években 

A szocialista országok többsége számár a ebben az időszakban romlottak a ktilső 
gazdasági feltételek, ami felszínre hozta a belső gyengeségeiket, és kényszerítő szük
ségességgé tette az intenzív fejlődésre való áttérésúket Folytatódott tehát a korábban 
elkezdett útkeresés, megélénkültek a gazdaságirányítás reformjára irányuló törekvé
sek A gazdaságirányítás korábbi uniformizált megoldásaival szemben az egyes orszá
gok a saját feltételeiknek, tradícióiknak leginkább megfelelő irányítási rendszer kiala
kítását kezdték meg, ami a korábbinál sokszínűbbé, differenciáltabbá tette a szocialis
ta országok vállalatvezetési és -szervezési gyakorlatát is. 

A technikai-technológiai változások közül a mikroelektronika gyors fejlődését és 
széles körű gyakorlati alkalmazását kelJ kiemelnünk A mikroelektronika bevezetésé·· 
tői várható előnyöket akkoriban a következőkben látták (Child, 1984, 248-251 old): 

• csökkennek a válJalati működési költségek; 

2 A KANBAN-·rendszerű termelésirányításnál az egyes alkatrészeket kártyák kísérik végig a gyártási 
folyamaton. E módszer a termelésközi készletek nagymértékű csökkenését teszi lehetővé 

3 Az Ouchi által Z-elméletnek nevezett japán vállalatvezetési filozófia lényege a szervezet tárgyi·· 
technikai és emberi feltételeinek együttes kezelése (Ouchi 1981) 
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„ növekszik a rugalmasság; 
• javul a termékek vagy a szolgáltatások minősége; 
• az irányítás egyszerűbb, az integráció hatékonyabb lesz. 
A vezetés és szervezés, valamint a szervezet elméletek fejlődését a gyakorlati kihí-

vások mellett a különböző tudományágak intenzív egymásra hatása is elősegítette -
elsősorban a szociológia, a politikai gazdaságtan, a biológia és az antropológia terüle
téről átvett gondolatok hatottak a szervezetelmélet további fejlődésére 

A vizsgált időszakban előtérbe került a szervezetek magyarázó elmélete E megkö
zelítés abból az egyébként racionális követelményből indul ki, hogy a szervezetek tu
datos alakításához, eredményes vezetéséhez előbl:i ismernünk kell a szervezet tagjai- · 
nak magatartását befolyásoló tényezőket, a szervezetek fejlődésére jellemző hatásme
chanizmusokat Ezen ismeretek támpontot adhatnak a gyakorlat számára. 

Az 19 70-es évek elejére kialakult kontinqenciaelmélet ebben az időszakban vezető 
szerepet játszott a szervezetekben Az irányzatot a működési feltételek (kontextus) és 
a szervezeti struktúra jellemzői közötti összefüggések empirikus összehasonlító vizs
gálata jellemzi. A kontingenciaelméleten belüli irányzatokat három csoportba sorol
hatjuk (Child, 1972): 

• a szervezeti struktúrának a környezeti feltételekkel (változékonyság, összetettsé-
gét korlátozó tényezők) való összehangolását hangsülyozó nézetek; 

• az alkalmazott technológia szervezetalakító hatását előtérbe helyező nézetek; 
• a szervezeti méret és a struktúra összefüggését kiemelő megközelítések 
A fenti, úgynevezett egytényezős elméletek mellett olyanok is kialakultak, amelyek 

több tényező (például a környezet és a méret) együttes hatásával magyarázták a szer
vezeti struktúrák alakulását 

Már az 1970-es évek elején megjelenik a szakirodalomban a kontingenciaelmélet kri
tikája is A bírálók több oldalról támadják az elmélet koncepcióját és módszertanát A 
kritika egyik kiindulópontja, hogy a kontingenciaelmélet eléggé mechanikusan fogja 
fel a befolyásoló tényezők és a struktúra közötti kapcsolatot, s figyelmen kívül hagyja, 
hogy a szervezetek vezetőinek van bizonyos választási lehetőségük (Kieser~Kubicek, 
1978; Schreyöqq, 1980) Ehhez kapcsolódik az az észrevétel, hogy az elmélet többnyi
re statikusan kezeli a szervezeteket, s nem helyez elég hangsúlyt a változás folyamatai
ra (Child, Kieser, 1976, Zey-Ferrell, 1981) Mások azt hiányolják, hogy nem kezeli 
megfelelőképpen a szervezeten belüli érdek- és hatalmi viszonyokat, konfliktusokat és 
azoknak a szervezeti struktúrára gyakorolt hatását (Croizer-Friedberg, 1980; i!j Gye
nes, 1980; Wood, 1979) A kontingenciaelmélet strukturális közelítésmódja mellett a 
szervezeti akciók és a folyamatok vizsgálatának szükségessége is felmerült (Archer, 
1982; Bowey, 1976; Zey-Ferrell, 1981). Bírálatok érték az elméletet a szervezeti jellem
zők mérése kapcsán, valamint az oksági kapcsolatok mennyiségi módszerekkel történő 
vizsgálatára korlátozódó elemzési módszerek miatt is (Grinyer-Yasai-Ardekani, 
1981) E kritikai észrevételek egyrészt a kontingenciaelmélet elvetélését, másrészt az 
elmélet keretein belül újabb szempontok (például stratégia, szervezeti magatartás és 
több irányú kapcsolatok) figyelembevételét eredményezték . 

Az 1970-es évekre megjelenik a korábban divatos matematizálási törekvések bírá-
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, új módszertani alternatíva keresése. E váltás azonban nem kizárólag az alka!
~ módszereket érinti, hanem - mögöttes elgondolásként - a szervezetek viselke

··-·' ·f~iől vallott felfogás módosulását is. A fol~amat az operációkutatás bírál~tával kez-
d'dött el. Jellemzőnek tekmthetiuk, hogy eppen Russel Ackoff, e tudomanyterulet 

0 
ik megalkotója tartott előadást az operációkutatás haláláról az Amerikai Operáci6· 

~~tatási Társaság egyik konferenciáján (Ackoff, 1979) .. Szerinte a kudarcot az váltotta 
ki hogy az alkalmazók nem vették figyelembe a vezetői döntéseket ténylegesen befo
lytlsoló, nem vagy nehezen számszerűsíthető tényezőket Ami nem fért bele a modell 
logikájába, az nem létezett számukra 

Az operációkutatás a racionális döntéshozatal koncepciójára épül Herbert Simon 
munkássága megrengette a racionalitás védőbástyáit, s üj utakat nyitott a vezetői dön
tések tanulmányozásához (Simon, 1982) Egyre szélesebb körben ismerték föl, hogy 
az értékek és az érdekek a korábbiakban feltételezettnél jóval erőteljesebben befolyá
solják a szervezeti magatartást (Andics, Rozgonyi, 197 7; Nemes, 1981) Ezt a felisme
rést nehezen lehetett érvényesíteni a pozitivista, formalizáló módszertan szemléleté
vel. J:í.indler József szerint: „az értékmentesnek, logikusnak és empirikusnak tartott 
módszerek használatára korlátozott pozitivista tudománymodell a szervezetekre al
kalmazva olyan ismereteket produkál, amelyek csak esetlegesen szolgálják, sőt olykor 
egyenesen tönkreteszik a szervezet tagjainak értékeit" (Kindler, l 980 , 111. old.) 

A „puha" módszerek előtérbe kerülése a szervezetelemzés területén is megfigyelhe
tő. A kvalitatív módszerek az 1970-es évek második felétől egyre gyakrabban alkalma
zott eljárásokká válnak (Balaton-Dobák, 1982; Bryman, 1984; Van Maanen, 1979) 

A vizsgált időszakban kezd tért hódítani a társadalmi-történeti megközelítési mód, 
amely a szervezeteket olyan történelmileg változó társadalmi rendszerekként fogja 
fel, amelyek egy nagyobb társadalmi rendszerbe ágyazottan működnek (Karsten, 
1983; Ranson-Hinings-Greenwood, 1980; Rosenberq-Turner, 1981; Zerubavell, 
1982) 

Az 1970-es évek végétől fokozott érdeklődést tapasztalhatunk a kulturális ténye
zők iránt is. A kultúra fogalmának kétféle értelmezése terjedt el a szakirodalomban 
Az egyik felfogás szerint a kultúra a nyilvánosan és kollektívan elfogadott jelentések 
rendszere, amely egy meghatározott időpontban egy meghatározott csoportra vonat
kozik (Pettiqrew, 1979) Ebben az értelmezésben a kultüra összetevői közé sorolják a 
szimbólumokat, a nyelvet, az ideológiát, a különböző rituálékat és mítoszokat A má
sik, ennél tágabb értelmezés (az adaptív rendszer koncepció) szerint a kultúra a kö
zösségek életmódja, amely által fenn mar adnak és alkalmazkodnak környezetükhöz 
E koncepció a következő feltételezésekre épül: 

• a kultúrák a társadalmilag közvetített magatartási jellemzők rendszerei; 
• ezek a rendszerek magukban foglalják a technológiákat éppen ügy, mint a gazda

sági, társadalmi és politikai szervezeteket; 
• a technológia, a gazdaság és a termeléssel közvetlen kapcsolatban lévő társadal

mi szervezetek a kultúrának az adaptáció szempontjából kulcsfontosságú területei 
(Child-Tayeb, 1982-1983) 

A kulturális tényezőknek a szervezetekkel kapcsolatos vizsgálatában kétféle elem
zési szintet különböztethetünk meg: 
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1 egy adott szervezet kultúrájának elemzése (Allaire-Firsirotu, 1984; Schein 
1984); ' 

2. egy adott ország kultúrájának vizsgálata az ott működő szervezetekre gyakorolt·' 
hatás szempontjából, illetve a különböző 0rszágok kulturális sajátosságainak össze
hasonlítása (Chi/d, 1981; Sorge-Warner, 1981) 

A kulturális tényezők figyelembevétele a szervezeti valóság mélyebb megismerését 
tette lehetővé 

A szervezetek elemzésénél az eddig említett szempontok köre kibővült a politikai
intézményi hatásokkal is: politikai és intézményi tényezők is szerepet játszanak an
nak eldöntésében, hogy egy adott helyzetben milyen szervezeti formát választanak, il
letve alakítanak ki E koncepció keretében elsősorban a két különböző társadalmi 
rendszernek, a kapitalizmusnak és szocializmusnak a szervezetek struktúrájára és 
működési módjára gyakorolt hatásait vizsgálták Az összehasonlító elemzések azt mu
tatták, hogy a szocialista országokban működő vállalatoknál a felső szintű irányító 
szervektől való adminisztratív és szubjektív jellegű függés sokkal erősebb, mint a tő
kés szervezeteknél, s ez a szervezeten beltil centralizált hatásköri rendszert eredmé
nyez (Kovács, 1985; Kuc, Hickson, McMillan, 1980; Máriás, Kovács, Tari, Balaton, 
Dobák, 1981) Ez egyúttal a politikai gazdaságtan, a politológia és a szervezetelmélet 
szoros kapcsolatát, egymásra hatását is tükrözi 

A környezet és a szervezetek kapcsolatát tijszerűen közelíti meg a populációs öko
lógiai irányzat (Aldrich, 1979; ifj. Gyenes, 1983; McKelvey, 1982). A korábbi nézetek 
általában a szervezeteknek a környezethez való alkalmazkodásából indultak ki, ezzel 
szemben e koncepció a környezet természetes szelekciójának tulajdonítja egyes szer
vezeti formák megjelenését és fennmaradását, illetve más típusok eltűnését A biológi
ából átvett alapgondolatok szerint a természetes kiválogatódás három fázisból áll (ifj 
Gyenes, 1983, 4 7 -48. old ) Az első szakasz az új szervezeti formák megjelenése 
A másodikban végbemegy a kialakult szervezettípusok szelektálódása. A harmadik 
szakasz a megerősítés, azaz a sikeres változatok megőrzésének és elterjedésének sza
kasza. A populációs ökológiai irányzat alapgondolata rokon vonásokat mutat mind a 
kulturális koncepció adaptív rendszereket feltételező változata, mind pedig a kontin
genciaelméleten belűli determinisztikus környezeti iskola nézeteivel 

Áttekintve az 1970-től napjainkig megjelent fontosabb új koncepciókat, megállapít
hatjuk, hogy központi szerepet kapott a szervezet-környezet kapcsolatrendszer vizs
gálata Az ezzel foglalkozók nézetei eltérnek abban, hogy a környezet technikai-gaz
dasági, politikai-intézményi vagy kulturális összetevőire helyezik-e a hangsúlyt, illetve 
hogy a hatásmechanizmus mely irányát emelik ki. Mindegyik koncepcióban felfedez
hetünk a gyakorlat által igazolt elemeket, de önmagában egyikűk sem képes a valóság 
kielégítő magyarázatára A kúlönböző elnevezéssel megjelent irányzatok alaposabb 
elemzéséből az is kiderül, hogy ezek több ponton is támaszkodnak egymásra, s a kü
lönbségek főleg az érdeklődés elsődleges irányában figyelhetők meg 

Az 1990-es évekig a volt szocialista országokban az előző időszakhoz viszonyítva 
nagyobb érdeklődés tapasztalható a tőkés országok elméleti kutatási eredményei és 
gyakorlati tapasztalatai iránt Ezt bizonyítja a korábbi időszakok tudományos eredmé-
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"l,\ . k (rendszerelmélet, kibernetika stb), illetve a legújabb koncepcióknak {például 
••. \1}'.eme_ genciaelméletnek) az intenzív tanulmányozása és felhasználása. A gyakorlat-

• kantin '[ ' · 'd k d t '[ ' 'b ti" ."·~ ·· ··tőkés országokban beva t szervezes1 mo szere a ap a asa an, a nyuga szer-
ban_"- égek foglalkoztatásában tapasztalhattuk az érdeklődés jeleit 
ve: cegyes szocialista országokban alkalmazott megközelítési módok szoros kapcso
.. ·· ban álltak az adott ország gazdaságpolitikájával és gazdaságirányításával Az e té

Jat zőkben megfigyelhető különbségek a vezetési és szervezési módszerek korábbiak
n~~ nagyobb eltéréséhez vezettek Például a Szovjetunióban a célprogramos szerve
n:talakítás, az irányítási rendszerek, Jugoszláviában az önigazgatás szervezése, Len
~ elországban a praxeológiai iskola és a szervezetszociológiai kutatások, NDK-ban a 
n~rmatívák széles körű alkalmazása és a tudományos munkaszervezés állt a figyelem 

előterében. 
· Hazánkban az 19 70-es évek elejétől általánosan elfogadottá vált a rendszerelmélet 
alkalmazása a vezetési és sze1vezési problémák vizsgálatában A rendszer összefüg
gések előtérbe kerülése többnyire kibővítette az egyes részte1űletek tárgyalásánál fi
gyelembe vett szempontok körét, esetenként azonban csak a frazeológia változott, a 
szemlélet a régi ma1adt A tudományos kutatások bázisintézményei (egyetemi tanszé
kek, az Országos Vezetőképző Központ, szervezési vállalatok) sajátos profilt és 
szemléletmódot alakítottak ki, a közötttik lévő kapcsolatok elég lazák A racionalizá
lás és a szervezési résztechnikák kutatása mellett egyre erőteljesebben érvényesült a 
szervezet-szociológiai és a szervezetelméleti irányvonal Ugyanakkor a vezetés·· és 
szervezéselméleti, valamint a szervezetelméleti tudománytertiletek viszonylagos el
határolódását nehézségek kísérték Az időszak ellentmondásait tükrözi e tudomány
terület akadémiai képviselete is 19 73-ban megszűnt a korábban már említett Szerve
zéstudományi Bizottság, s helyébe az Igazgatástudományi Bizottság lépett, amelyen 
belű[ Vállalati Szervezés Szekciót hoztak létre 1980-ban megalakult a Vezetés- és 
Szervezéstudományi Bizottság, ami a tudományterület akadémiai rangjának ismételt 
emelkedését mutatta, s az elnevezésben a sorrendiség egyúttal a koncepcionális vál
tozást is tükrözi. 

1.2 .. A szervezetek- mint nyílt rendszerek- kialakítását, működését 
és megváltoztatását befolyásoló tényezők 

A szervezetek hatékonysága döntően azon múlik, hogy milyen a struktúrájuk, hogyan 
illeszkednek egymáshoz a működési folyamataik, milyen vezetési elveket és módsze
reket alkalmaznak, mennyire támogató jellegű a szervezet kultúrájuk Ezek azonban 
nagymértékben függenek a környezeti feltételektől és a hosszú távon viszonylag sta
bilnak tekinthető vállalati adottságoktól Ennek az összefüggés-rendszernek a megis
meréséhez komoly segítséget adott az előző fejezetben már bemutatott kontingencia
elmélet, amely a ieceptszerű megoldások („one best way") feladását tűzte zászlajára, s 
a környezet - stratégia-struktúra-magatartás-teljesítmény kapcsolatrendszer vizsgá-
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la tát állította a középpontba A gyakorlat számára ez az elmélet azt sugallja, hogy egy" 
szervezet kialakításakor vagy átalakításakor nem vonatkoztathatunk el azoktól a 
konkrét feltételektől, amelyek között az adott szervezet működik: egy bizonyos felté:· 
telek között eredményes vezetési és szervezési megoldás teljesen alkalmatlan lehef 
más körülmények fennállása esetén. Ennek megfelelően a szervezet kialakítása vagy 
megváltoztatása nem egyenlő a struktúra- és működési típusok közötti választással 

' hanem sokkal inkább egy olyan tevékenységet jelent, amelynek során a környezeti fel- · 
tételek és a vállalati adottságok (mint befolyásoló tényezők) figyelembevételével az 
egyes strukturális, működési és magatartási jellemzők változtatási lehetőségeit rögzít- · 
jűk, s keressúk azok szervezeti megfelelőit 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a változtatás során minden egyes befo
lyásoló tényezőt egyforma súllyal kell kezelni. Különösen akkor fontos különbséget 
tennünk az egyes befolyásoló tényezők között, amikor nem a teljes szervezet struktú
rájának vagy működésének az átalakítására törekszünk, hanem annak egyes rész. 
rendszereit (az egyes vállalati területeket) akarjuk megváltoztatni Ebben az esetben a 
befolyásoló tényezőket (környezeti feltételeket, vállalati adottságokat) eltérő aggre
gáltsági szinten és különböző súlyokkal kell kezelni Amikor például a tervezési al
rendszert akarjuk kialakítani, akkor a befolyásoló tényezőknek egészen más kombiná
ciói lesznek meghatározóak, mint a termelésirányítási alrendszer kiépítésekor, vagy 
éppen az anyag- és készletgazdálkodás szervezeti rendjének megteremtésekor 

Még egy fontos kiegészítést kell tennünk: természetesen elfogadható, hogy a szerve
zetek kialakítását, működését és átalakítását a szervezet hosszabb távon is viszonylag 
változatlan adottságai és a környezeti feltételek határozzák meg, de ez korántsem jelent 
determinizmust A szervezetek vezetőinek lehetősége van az adott feltételek között is 
némileg eltérő válaszokat adni a környezeti kihívásokra, illetve hosszabb távon tudatos 
stratégiával a befolyásoló tényezők egy része meg is változtatható (például új piacok ke
resése, új tevékenység kialakítása, a technológia átalakítása) Az előzőekből következő
en a vezetés munkáját általában kettősség jellemzi Egyrészt törekednie kell arra, hogy a 
környezeti feltételeknek és az adottságoknak leginkább megfelelő struktúrát és műkö
dést hozzon létre, másrészt tudatos stratégiával és akciókkal a szervezet teljesítményét 
és a hatékonyságot rontó befolyásoló tényezőket lehetőség szerint meg kell változtatnia. 
Mindez azt is jelenti, hogy a különböző szervezeti és működési formák kiválasztásakor a 
kritériumok meghatározása az egyik legfontosabb vezetői feladat 

Az l ábra azokat a tényezőket mutatja, amelyek az új szervezet struktúrájának és 
működésének a kialakítását vagy a meglévő átalakítását - és ezekhez kapcsolódva a 
szervezeti tagok magatartásának a megváltoztatását is - befolyásolják 

Az ábrán látható, hogy „a vállalat adottságai" blokkba elsősorban tárgyi-technikai 
feltételek jelennek meg, ettől elkülönítettük a tevékenységi kört, s az emberi erőforrá
sokhoz kapcsolódó jellemzők is külön lettek feltüntetve. (Ez így természetesen csak a 
modell szintjén tehető meg, a valóságban sokkal nehezebb ezeket a tényezőket szét
választani, kezelésük során erőteljes interdependenciákkal kell számolni) Tisztában 
kell lennünk azzal is, hogy az 1 ábrán feltüntetett befolyásoló tényezőkkel nem lehet 
mindent megmagyarázni A vállalatok, szervezetek sajátos politikai, hatalmi egységek 
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•<'-'"'eze,tek kialakítását, működését és megváltoztatását befolyásoló tényezők 

A szervezet tagjainak 
(vezetők és beosztottak) 

jellemzői 

Sz<i.kmai felkészültség 

Vezetési ismeretek 

Autoritás 

Általános vezetési és 
szervezési elvek 
(menedzsment.filozófiák) 

J{onfliktustűrő és ··feloldó 
képesség 

Kommunikációs hajlam és 

képesség 

Együttműködési hajlam és 

képesség 

Szerepflexibilitás 

Meglévő motivációs és 
érdekstruktúra 

Környezet 

Piac 
Tudományos-technikai környezet 
Szervezetközi kapcsolatok 
Kulturális környezet 

A szervezet 
alapfeladatainak jellege 

(tevékenységi köre) 

Diverzifikáltság 

Vertikalitás 

Komplexitás 

Tartósság 

Újdonságtarta!om 

Releváns döntési 
kritériumok és feltételek 

megfogalmazása 

Stratégia 

A vállalat adottságai 

Méret (nagyság) 

A!apfolyamati és 
információ-technológia 

Eredet 

T elepítettség 

Rendelkezésre álló 
erőforrások 

Belső kooperáció foka 

A meg!évö szervezeti 
struktúra 

Űj .szervezeti struktúra, működés 
é.s magatartásformák 

is, amelyek így vagy úgy, de általában követik a társadalmi mozgásokat. Ebből adódó
an a szervezetalakításnál (illetve változtatásnál) számolni kell olyan nehezen kezelhe
tő tényezőkkel is, mint például a szervezeti-intézményi ellenállás, külső hatalmi szer
vek közvetlen beavatkozása vagy indirekt hatása. Ezek meggátolhatják, vagy éppen ki 
is mozdíthatják a holtpontról a változtatásokat Az említett tényezőket azért nehéz ke
zelni, mert nagyon gyakran nem tartoznak a szervezetalakítók kompetenciájába. A ké
sőbbi fejezetekben - főleg a szervezeti változások tárgyalásánál - részletesebben fog
lalkozunk e kérdéskörrel 

A továbbiakban röviden bemutatjuk a szervezeteket befolyásoló tényezők közül a 
leglényegesebb környezeti jellemzőket, vállalati adottságokat és a tevékenységi kört 
A későbbi fejezetekben részletesebben is foglalkozunk stratégiai kérdésekkel, ezért itt 
csak röviden térünk ki a stratégia szerepére A szervezet tagjainak a jellemzőit (szak
mai felkészültség, vezetési ismeretek, autoritás stb), valamint a szervezetek konflik-
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tustűrő és -feloldó képességét, a klilönböző motivációs és érdekstruktúrákat az egyes 
szervezeti formák, valamint a vezetési funkciók, és a szervezeti változás tárgyalása so
rán érintjlik Éppen ezért e magatartási tényezőket a jelen fejezet nem tárgyalja rész'. .. 
letesen 

Az l ábrán szerepel még „a meglévő szervezeti struktúra" mint befolyásoló tényező. 
Ez - hasonlóan „a szervezet tagjainak a jellemzői" blokkhoz - azt kívánja reprezentál
ni, hogy egy adott szituációban a szervezet strukturális jellemzőit nem változtathatjuk 
meg teljesen szabadon. (A reengineering felhívását: „Break the china!", azaz „Törd 
össze a porcelánt!" a valóságban csak nagyon ritkán alkalmazhatjuk) A gyakorlati ta
pasztalatok azt mutatják, hogy nem lehet egy funkcionális szervezetből egyik pillanat
ról a másikra tenzor szervezetet kialakítani, mint ahogy egy centralizált hatalmi struk
túrát vagy az emberek együttműködési képességét sem alakíthatjuk át máról holnapra. 

Mindezek alapján a befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban a következőket célszerű 
rögzíteni: a szervezetek számára rövid távon a legkevésbé változtatható tényező a 
környezet (különösen ha a szervezet nincs monopolhelyzetben, a piac pedig 
sokszereplős, illetve a vezetők ktilső környezettel szembeni érdekérvényesítő képessé
ge gyenge) A vállalat adottságai rövid távon szintén nehezen változtathatók, középtá
von azonban ezen tényezők többsége átalakítható (a méret növelhető vagy csökkent
hető, új technológiát lehet alkalmazni stb.). A szervezet alapfeladatai (tevékenységi 
kör) egy adott pillanatban ugyan adottságnak tekinthetők, de a stratégiák (ktilönösen 
a versenystratégiák) középpontjában sokszor éppen ennek a tényezőnek a módosítá
sa, megváltoztatása áll 

Az előző szempontok alapján a meglévő szervezeti struktúrát és a szervezet tagjai
nak jellemzőit tekinthetjtik a leginkább ambivalens tényezőknek Ezek ugyanis egy 
adott pillanatban valóban adottságok, de ugyanakkor a szervezetalakítás, a szervezeti 
változtatás tárgyai is Ilyen értelemben ezek a strukturális és magatartási jellemzők 
főleg a változtatás radikalizmusát és annak időhorizontját befolyásolják 

1 .. 2„ 1 .. Környezet 

1 .. 2 .. 1„ 1 .. Piaci környezet 

A vállalatok vevőként és eladóként egyaránt közvetlen kapcsolatban vannak a piaccal 
Amennyiben a vállalat megfelelő mennyiségben és minőségben akarja biztosftani a 
működéséhez szükséges berendezéseket, anyagokat, munkaerőt stb, akkor alkalmaz
kodnia kell a beszerzési piachoz Az értékesítési piac követelményeihez történő igazo
dás szintén a vállalat versenyképességének alapvető feltétele. Minél inkább valós piaci 
viszonyok uralkodnak egy gazdaságban, annál fontosabb a vállalat sikeressége szem
pontjából a piaci adaptáció. 

A piac jellemzői közti] a szervezet alakítása szempontjából az alábbiakat emelhet
jük ki (Kieser, 1974; Khandwalla, 1977): 

· változékonyság; 
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• ·komplexitás; 
korlátozó hatás 
piac változékonysága a partnerek változásának gyakoriságából, a változások in-

nzitásának mértékéből és azok szabálytalan jellegéből adódik (Kieser, 19 7 4) A vál
~ezékonyság alapján dinamikus és statikus piaci környezetet különböztethetünk 
0
eg- Dinamikus a piaci környezet akkor, ha a vállalat piaci kapcsolatai, a beszerzési 
~ értékesítési lehetőségek gyorsan változnak, a vevők rendszeresen új termékek 
iránti igényekkel lépnek fel, és módosulnak a már forgalmazott termékekkel és szol
gáltatásokkal szembeni követelmények (pi a termékek korszerűségét, árát, minőségi 
paramétereit illetően). Statikus piaci környezetben az a vállalat működik, amely tar
tósan ugyanazon termékeket és szolgáltatásokat vásárolja és értékesíti, a piaci part
nerei hosszabb időtartam alatt sem változnak, a beszerzési és értékesítési feltételek 
és igények tartósan változatlanok (A dinamikus és statikus piaci környezet fenti 
megkülönböztetése természetesen absztrakció eredménye A valóságban ennyire 
tisztán nem válnak el egymástól a különböző típusok A gyakorlatban aszerint mi
nősíthetjük a piacokat, hogy jellemzői többsége a dinamikus vagy a statikus típus je
gyeihez áll-e közelebb ) 

A komplexitást aszerint határozhatjuk meg, hogy mekkora a szervezetre vonatko
zó döntések meghozatalánál figyelembe veendő külső tényezők száma, mennyire kü
lönbözőek ezek a tényezők és hogyan oszlanak meg a különböző környezeti szegmen
sek között (Kieser, 1974). A komplexitás alapján - értelemszerűen - megkülönböztet
hetünk egyszerű és összetett piaci környezetet A környezet változékonysága és 
komplexitása egytittesen a bizonytalanság különböző fokozatait jelentik a szervezet 
számára 

Statikus és egyszerű - azaz viszonylag biztos - környezetben a szervezet működé
sével szembeni követelmények jól áttekinthetők, viszonylag stabil tervek készíthetők, 
a struktúrák jól szabályozhatók Ilyen feltételek mellett az úgynevezett mechanikus 
szervezet eredményesen alkalmazható. E szervezettfpust az alábbiak jellemzik ( Guiot, 
1984, 75 old.): 

· a feladatok fokozott specializációja és pontos leírása; 
• a szabályok és eljár ások szigorú formalizáltsága; 
• a merev hierarchia, amely meghatározza a tagok közötti interakciókat és irányít-

ja a kommunikációt; 
• a döntéshozatal erőteljesen centralizált; 
• a vezetők szorosan irányítják és ellenőrzik alárendeltjeik magatartását 
Az előzőekkel ellentétben a dinamikus és összetett - azaz rendkívül bizonytalan -

környezetben a bizonytalanság kezelésére alkalmas organikus jellegű szervezet kiala
kítására van szükség Előtérbe kerül a beosztottak részvételére építő, ún. participatív 
vezetési stílus, a döntéshozatal decentralizálása, a szervezeti egységek tevékenységé
nek koordinációját biztosító mechanizmusok alkalmazása 

A piaci környezet további fontos jellemzője a piac korlátozó hatása, amely adódhat 
a partnerek monopolhelyzetéből, a kereslet és kínálat egyensúlyának hiányából, eset
leg állami korlátozó intézkedések (pi kontingensek) érvényesüléséből A hiánygazda-
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ságban a beszerzési piacon a vállalatoknak gyakran kell szembe nézniük a szállító·· 
monopolhelyzetéből és/vagy a kínálat hiányából adódó hosszú és bizonytalan szállítá .. 
si határidőkkel, a szerződések nem megfelelő teljesítésével Minél kevesebb vevőveles. 
szállítóval áll kapcsolatban a vállalat, annál inkább számolhat a korlátozó hatásokkal 
amelyekhez kénytelen alkalmazkodni A korlátozó környezet a szervezet tevékenysé~ 
gének részletes megtervezését, a folyamatok vezetői ellenőrzését igényli A piaci karc 
!átoktól erőteljesen függő helyzetben lévő vállalatoknál rendszerint a vezetés centrali. 
zációját figyelhetjük meg 

1 . .2 .. 1 .. 2„ Tudományos-technikai környezet 

A tudományos-technikai környezet szervezetalakító hatása az 1960-as évektől kezdve, 
tehát a tudományos-technikai forradalom felgyorsulásával és az eredmények gyakorla· 
ti alkalmazásának kiszélesedésével került egyre inkább a figyelem előterébe A gazdál
kodó szervezetek számára nélkülözhetetlenné vált a fejlődés eredményeivel való lé
péstartás, a termékek és szolgáltatások, valamint azok előállítási folyamatának megú. 
jítása a legújabb tudományos ismeretek felhasználásával. 

A tudományos-technikai környezet jellemzői közti! a következőket emelhetjük ki: 
· új tudományos eredmények megjelenésének gyakorisága; 
• a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának üteme (az alkalmazásba 

vételig terjedő időszak hossza); 
· a tudományos-technikai fejlődés irányának kiszámíthatósága; 
• a technika komplexitása 
Minél gyorsabb a fejlődés üteme, az eredmények gyakorlati alkalmazása, s minél ki· 

számíthatatlanabb annak iránya, annál bizonytalanabb környezetben müködik a válla
lat A bizonytalan tudományos-technikai környezet hasonló hatással van a szervezet
re, mint a piaci bizonytalanság, emiatt gyakran együtt is tárgyalják e két környezeti 
szegmens hatását 

A gyors tudományos-technikai fejlődés szükségessé teszi, hogy a vállalat felkészül· 
jön a jövőre, tehát a vezetésben hosszú távú előretekintés (hosszú időorientáció) érvé„ 
nyesü]jön. A fejlődés irányának és ütemének kiszámíthatatlansága ugyanakkor akadá
lyozza a hosszú távú szemlélet érvényesítését Megnő az innovativitást lehetővé tevő 
rugalmas szervezeti formák és a beosztottak részvételére építő vezetés jelentősége 

A tudományos-technikai környezet különösen a vállalat kutatás-fejlesztési tevé· 
kenységére és szervezetére hat közvetlen módon. A környezeti változékonyság keze
lésére elsősorban e szervezeti részterületnek kell alkalmasnak lennie A heterogén 
profilú, úgynevezett „több technológiájú" vállalatok közti! még a leginkább tőkeerő
sek sem képesek általában arra, hogy saját szervezetük tevékenységére támaszkodva 
lépést tudjanak tartani a technikai·technológiai fejlődés ütemével (Granstrand, 1988) 
Ezért a kutatás és fejlesztés (K+F) változatos formáinak alkalmazását tapasztalhatjuk 
az ilyen vállalatoknál: például saját erőből történő fejlesztés azokon a területeken, 
ahol viszonylag kedvező - személyi és technikai - adottságokkal rendelkezik a szerve-
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. ,.,, ··•ri" kutatási, fejlesztési megbízások adása más vállalatoknak; vagy licenc és 

:,, 2 '.k!l!l'~-h~~. átvétele 
'' technikai komplexitás (Khandwalla,. 1977) ana a körn_yezetre_jellemző, amelybe'.1 

:~::1-r·ri~ű;~~l<i fejlődés igen gyors (gyogyszenpar, elektronika, urkutatás), vagy a technolo
íák tőkeigényessége rendkívül. i:iagas, és erőteljes aut~m-ati~ál'.ság. jel!emző (mint pél

g a vegyiparban, vagy az olaJfmom1tasban). A beruhazas1 es ardontesek meghozata
láa vezetők részéről 1~ag_as szintű műszaki szakértelmet igényel, a stratégiai döntések
hez szükséges infonnac10k muszakrlag pontosan rnszletezett'.'k,_az 1paragban. alkalma

t! technológia jellege olyan, hogy annak alapos ismerete nelkul a vezetok h1bas don
~?seket hoznak A vezetés ilyen esetekben hosszú távú terveket készít, az erőforrások 

_ .k:dvező kihasználására törekszik, s korszerű technikai eszközöket alkalmaz. Az infot
. -• .... -mációtechnológiára támaszkodva formalizált vezetési és információs rendszert alakíta-

nak ki, a termelés magas szinten automatizált, a termelésirányítás számítógépesített 
Az alacsony technikai komplexitású környezet szervezetei nagyobb mértékben tá

maszkodnak az intuitív vagy tapasztalatokon alapuló vezetői megítélésre, kevésbé for
malizált információs rendszert alkalmaznak, termelésük és annak irányítása kevésbé 

automatizált 
A tudományos-technikai környezet kihat a K+F, a termelés és az értékesítés kapcso

latrendszerére is. Dinamikusan változó környezetben a K+F kezdeményező és integ
ráló szerepet tölt be a másik két alapfunkció irányában, míg stabil tudományos-teclmi
kai környezet esetén az értékesítés vagy a termelés kaphat meghatározó szerepet (An
tal, 1986) 

Amennyiben a piaci és a tudományos-technikai környezetet eltérő változékonyság 
és komplexitás (azaz különböző bizonytalanság) jellemzi, akkor a vállalaton belül az 
egyes funkcionális területeken (K+F, termelés, értékesítés) eltérő struktúra alkalma
zása indokolt annak érdekében, hogy mindegyik funkcionális terület alkalmazkodni 
tudjon a vele közvetlen kapcsolatban álló környezeti szegmens követelményeihez Az 
ily módon differenciálódott szervezetben fokozott igény jelentkezik a hatékony koor
dinációs mechanizmusok alkalmazására (Lawrence-Lor:sch, 196 7) 

1.2.1 .. 3 .. A szervezetközi kapcsolatrendszer 

Bármely társadalmi rendszerben működő szervezet közvetlen kapcsolatban áll a kör
nyezetében lévő politikai, kormányzati, érdekvédelmi stb. szervezetekkel. !':szervezet
közi kapcsolatrendszer (háló) kezelése fontos mind az erőforrások megszerzése, mind 
pedig a vállalat törekvéseinek a környezet által történő elfogadtatása szempontjából 
Ugyancsak a szervezetközi kapcsolatrendszerhez tártozónak tekintjük a bankokkal, a 
szállítókkal, valamint a kooperációs partnerekkel fennálló viszonyt 

A szervezetközi kapcsolatok rendkívül fontosak egy adott vállalat számára, hiszen 
az erőforrásokhoz való hozzájutás, az inputok beszerzése és az outputok piacra jut
tatása, más szervezetekkel történő együttműködés során realizálódik Azt lehet mon
dani, hogy napjaink egyik fő tendenciájáról van szó: egyesülések, lobbizásra alka]. 
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mas szervezetek, politikusok és gazdaságirányítók mögött álló szponzorok és tanács' 
adók segítik a vállalatokat a kritikus erőforrások (például állami megbízások) meg. 
szerzésében; mint ahogy kartellek, konzorciumok, stratégiai szövetségek és más ho .. 
rizontális szervezetközi kapcsolatokra épító képződmények biztosítják a piaci érdek; 
érvényesítést 

A szervezetközi kapcsolatrendszerben az utóbbi időben a figyelem előterébe került 
az úgynevezett szektor jellemzőinek hatása. A szektor az azonos vagy hasonló termé. 
keket és szolgáltatásokat értékesítő, s azonos piacokon jelenlévő vállalatokat foglalja' 
magában A szektor három aspektusa érdemel figyelmet a szervezeti forma kiválasztá• 
sa szempontjából (Child, 1988): 

l A szektort az anyagi és technikai feltételek eltérő konfigurációja különbözteti 
meg (a piac struktúrája, a vásárló preferenciái, vásárlóereje, a tevékenységi terület 
technológiai sajátosságai) A termékek és a termelési funkciók meghatározásán ke
resztül ezek a feltételek - mint kontingenciák - alakítják a szervezet formáját is a ha
tékonyság követelményéhez igazodva 

2. A szektor nemcsak a versenyző termékek előállítóit tartalmazza, hanem a jelenle
gi és potenciális együttmúködőket is Az együttműködésnek jelentős szerepe lehet a 
szervezetalakításban, mivel elősegítheti az ismeretek terjedését és átadását, befolyá' · 
solhatja lobbizás és más közös akciók révén a környezetet 

3 A szektor az események megismerésének területe, amelyből tevékenységeiket a 
szervezetek levezetik Ebben a szerepében a szektor a külső példa hordozója a szerve' 
zet stratégiája és struktúrája számára 

A versenyző társaságok - amint erre már utaltunk - gyakran együtt lobbiznak a 
kormány befolyásolására, együtt fejlesztik a kutatást, közös képzést valósítanak meg,· 
összekapcsolják információrendszereiket Együtt lépnek be kereskedelmi társaságok· 
ba, gazdasági fejlesztési bizottságokba, kereskedelmi kamarákba. Forrásokat juttat
nak egymásnak, hosszú távú kölcsönös fúggést alakítanak ki. Világos, hogy a szektor· 
nak ez a hálójelensége igen releváns a szervezet és a vezetés alakítása szempontjából. 
Az olyan tfpusú közös szervezetek, mint például az Airbus Industries (európai repü· 
lőgépgyártók szervezete) a fejlett technológia kockázatának és költségeinek megosz· · 
tására, az amerikai versenytársakkal való lépéstartásra teljesen új szervezet-modellt• 
képviselnek, amelyet az együttműködő hálózat alakít ki, s merőben eltér a hagyomá· 
nyos szervezetfelfogástól Más esetekben azt látjuk, hogy a mintaként szolgáló szerve· 
zettől átcsábítanak kulcsembereket, ugyanattól a szállítótól rendelik a technológiát, 
amely a versenytársnak is szállított Új megoldások átvitelének gyakori eszköze a szá·· 
mítógépes szolgáltató cég vagy a konzultáns szervezet 

A „szervezet a szektorban" megközelítés azt mutatja, hogy a szektor válialatainak 
vezetői gyakran érvényes és követhető játékszabályok között működnek, amelyek : 
csak akkor változnak, ha jelentős elmozdulás történik a piacon; a technológiai, a 
pénzúgyi vagy más paraméterek lényegesen módosulnak Kialakul a szektorra jellem· 
ző nyelv, a megközelítések hasonlósága, amely fontos befolyással van a szektor tanu· 
lási módjára Kollektfv ismeretanyagról van szó specifikus információkkal, benne a 
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Lniezet-összehasonlítás tapasztalataival, amelyek értékelésében a szektorhálózat lé
ze. . 'ts 'k :;: és szerepet J3 Zl . 

~~szeniezetközi kapcsolatrendszer - amint erre szintén utaltunk már - az erőforrá
'>fü·•/ok megszerzése szempontjából kiemelt jelentőségű Csak a _tökéletes piaci s~aba~ 
•:'/\.•,;·~/: enY esetében igaz az a telel, hogy a szervezet csak a p1acrol szem be az eroforra

'i• 'i·~~~a!. A mai kor társadalmaiban az erőforrásoktól való függőség egyúttal más tá1sa
;;;·,·;~~]mi-gazdasági szervezet:ktől !államigazgatá~,.helyi ~o~mányzat, ;állalatok stb) való 
, •• függőséget is jelent Az er?fo~r~sok n;egszerzes1 l_ehetosege1ben - es az ez.ekh~z alkal

'.i:·,· : . kodó szervezetek felep1teseben es hatalmi v1szonya1ban - nagy kulonbsegek ta-
. -.11,l::Ztathatók aszerint, hogy a szervezetek környezetében kik rendelkeznek a kritikus 

frőforrásokkal Az is befolyásolja a szervezetek működését, hogy az erőforrások felet
·thendelkezés mennyiben összpontosul néhány érdekcsoport kezében, milyen alterna

. tív·beszerzési források vannak, és a szervezet mennyiben tudja alakftani az erőforrá-
5()k megszerzésének feltételeit A totalitáriánus társadalmi-politikai rendszerekben az 
erőforrások centralizált elosztása képezi a hierarchikus függőség egyik lényegi össze

. tevőjét, ami pedig centralizált vezetési rendszert eredményez a szervezeten belül 
A fejlett ipari államokban a szervezetközi kapcsolatrendszerben a kölcsönös függés 

erősödésének egyik következménye, hogy az úgynevezett „közügyek" kezelése egyre 
fontosabbá válik a vállalatok számára. A vállalatok a társadalmi környezetükhöz való 
igazodás jegyében új, korábban nem végzett feladatokkal egészítik ki szervezeti struk
túrájukat, amelyek biztosítják a közügyek hatásainak integrálását a vállalati tervezési 
folyamatba, a társadalmi folyamatok rendszeres elemzését, vállalatra gyakorolt hatá
saik értékelését (Gollner, 1987) A szervezetközi kapcsolatrendszerben való eligazo
dás, az alkalmazkodás formáinak megtalálása a szervezet jövője szempontjából kulcs
fontosságú kérdés tehát 

1,2.1.4„ Kulturális környezet 

A kultúra a közösségek együttélésének te1méke. Az együttélés során alakulnak ki azok 
a magatartásformák, viselkedési szabályok, amelyek sokszor a tudati szférától függetle
nül vezérlik az emberek gondolatait és cselekedeteit A kulturális jellemzők vizsgálha
tók egy konkrét szervezet szintjén, illetve egy országra, szűkebb vagy tágabb földrajzi 
régióra, ágazatra vonatkozóan. E pontban bennünket a szervezet környezetének kultu
rális sajátosságai és azoknak a sze1vezetre gyakorolt hatásai érdekelnek 

A makroszintű kulturális tényezők szervezetekre gyakorolt hatására jórészt a kon
tingenciaelméletből kinőtt nemzetközi összehasonlító vizsgálatok irányították a fi. 
gyelmet Az elemzések arra a kérdésre keresték a választ, hogy a különböző kontex
tuális tényezők (pl. környezet, szervezeti méret, technológia) ugyanolyan hatást gya
korolnak-e a szervezetekre eltérő társadalmi és kulturális feltételek között A kutatá
sok eredményei azt mutatták, hogy minél inkább eltérő kultúrával rendelkező orszá
gokat vetnek össze, annál inkább eltérő a szervezetek struktúrája (Lammers
Hickson, 1979) Az eltérések magyarázatát gyakran a kulturális feltételek különböző
ségében találták 
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A kultúra szerepének fontosságára jó például szolgálnak a japán vállalatvezetési 
módszerek amerikai és nyugat-európai alkalmazásának tapasztalatai. A Japánban lát. 
ványos sikereket eredményező módszerek bevezetésétől hasonló mértékű eredmény. 
javulást vártak a nyugati féltekén is. A siker azonban sokszor elmaradt, az alkalmazá, 
si kísérletek csak részleges eredményt hoztak Ennek magyarázatát abban találták, 
hogy e módszerek mélyen a japán kultúrában gyökereznek, s annak jellemzői lényege. 
sen eltérnek a nyugati társadalmak kultúrájától 

A nemzeti kulturális sajátosságok hatása konkrétan is kimutatható a szervezetek, 
ben. Hofstede (1979) egy multinacionális nagyvállalat negyven országban működő 
részlegének szervezeti struktúráit hasonlitotta össze a vezető és beosztott köziitti ha. 
talmi távolság szempontjából A hatalmi távolság lényegesen különbözött az egyes ré
giókban A szerző a különbséget az eltérő társadalmi kultúrákra vezette vissza. Másik 
példaként említhetjük, hogy a német vállalatoknál sokkal centralizáltabb a döntésho
zatal, mint a hasonló méretű és profilú angol társaiknál (Child-Kieser, 1979) Ennek 
ugyancsak kulturális gyökerei vannak Hasonlóképpen az angolszász és a német kul
túra eltéréseinek hatása figyelhető meg az amerikai anyavállalatok németországi rész
legei esetében. A második világháborút követően számos vállalatnál átvették az Ame
rikában alkalmazott vezetési és szervezeti megoldásokat Néhány év elteltével a német 
részlegek struktúráját megváltoztatták, s a német szervezeti tradrciókhoz igazították, 
így a felső szintű vezetés hatalmi pozíciója megerősödött, a döntéshozatal centralizál
tabbá vált Ez a megoldás jobban megfelelt a német kultúra jellemzőinek, s eredmé
nyesebb működést vont maga után (Dyas-Thanheiser, 1976) 

Azt is látnunk kell, hogy a nemzeti kulturális sajátosságok vizsgálatával nem ala
kult ki a kultúra fogalmának és összetevőinek általánosan elfogadott értelmezése. 
Ugyanazon fogalmaknak eltérő tartalmat adnak a ktilönböző szerzők. Ez részben arra 
is visszavezethető, hogy a használt fogalmakat nehéz pontosan és tartalmilag egyér· 
telműen lefordítani egyik nyelvről a másikra, hiszen a nyelv, az egyes fogalmaknak tu· 
lajdonított tartalom maga is a kultúra terméke Például a szervezet önállósága, függet
lensége eltérő jelentéssel bfr az angol és a magyar vállalati vezető számára 

1..2.2 .. A vállalat adottságainak befolyásoló szerepe 

A szer vezetek kialakításánál a kcirnyezeti feltételekkel való összhang biztosításán túl 
arra is figyelni kell, hogy a létrehozandó szervezet megfeleljen a vállalat adottságai
nak A külföldi és hazai tapasztalatok alapján a vállalati adottságok (vagy belső 
kontextuális tényezők) kcizLil elsősorban az alábbiakra kell tekintettel lenni: 

• a szervezet mérete (nagysága), 
• az alapfolyamati és információtechnológiája, 
· a szervezet eredete, 
• a telepítési helyzete 
(Az 1 ábrán feltüntetett „rendelkezésre álló erőforrások"1ól a szervezetközi kap

csolatok során már szóltunk; a „belső kooperáció foka" tényező szerepét pedig a szer
vezeti formák tárgyalásakor mutatjuk be) 

;)Jo:go~;an vetődik fel a kérdés, hogy mennyiben beszélhetünk „adottságokról" az em-
esetében Az említett tényezők ugyanis a szervezet vezetésének dönté

[, ;.;?~Ji:t<_,tt,1:rerr_~,'n~
1

:h~o:sszú távon alakíthatók, változtathatók Például a vállalat mérete növel· 

se•~ a:~:y csökkenthető, módosítható a technológia, a telepítési helyzet Minél 
heto bb időtávban gondolkodunk, annál inkább lehetőség van e tényezők állapotjel-
hossza . k l' · t'kb zőinek módosítására Rövid távon azonban csak nagyon or atozott mer e en 
le~ ztathatók Ebben az értelemben kezeljük ezeket a jellemzőket adottságoknak, 

~~ya~oknak, amelyek rövidebb távon a struktúrák: a U:űködés és a ;nagatar.tás_ al.akítá· 
, vonatkozó dcintések meghozatalakor befolyaso]jak az eredmenyes mukodest sesara 

gítő megoldások választékát 

1.2.2.1 A méret 

A méret (vagy nagyság) a struktúra és a múködés befolyásoló tényezőjeként való figye·· 
lembevétele hosszú múltra tekint vissza Már Max Weber is úgy tárgyalta a búrokratikus 
szervezetet, mint ami a nagy szervezetekre jellemző struktúra. Weber szerint a nagy 
szervezetekben a kcizvetlen személyes kapcsolattartás nem alkalmas arra, hogy megfele
lő eligazítást adjon a szervezet tagjai számára a feladatok célszerű végrehajtási módját 
illetően Szükség van tehát úgynevezett „absztrakt orientációs eszközökre" a szervezet 
tagjai tevékenységének összehangolása céljából. Ezt a szerepet a btirokratikus szerve
zetben a részletes munkamegosztás, az írásbeli szabályok, a hierarchia stb. tóltik be 

Gyakorlatias megközelítésben a kérdés úgy is felvethető, hogy vajon egyformán 
kell-e kialakítani a struktúrákat a kicsi és a nagy méretű ,szervezetekben; vagy ha nem, 
akkor mely tekintetben indokolt különbséget tenni az eltérő méretű szervezetek alakí
tásakor? A méret szervezetalakító hatásának tárgyalásához mindenekelőtt tisztáz· 
nunk kell, hogy milyen ismérvek alapján definiáljuk a szervezetek nagyságát A szer
vezetvizsgálatok során a nagyságot leggyakrabban a foglalkoztatottak létszámával 
mérték E megoldásnak kétségkívül sok praktikus előnye van A létszám megállapítá· 
sa nem okoz problémát, s jól alkalmazható a különböző profilú vagy eltérő országok
ban működő szervezetek összehasonlításánál 

A létszám alapján történő mérés hiányossága azonban nyilvánvaló az eltérő munka
igényességű tevékenységet végző szervezetek összehasonlításakor. Azonos méretű· 
nek tekinthető-e például két, egyaránt 500 főt foglalkoztató vállalat, ha az egyik egy
milliárd, a másik ötmilliárd forint forgalmat bonyolít le? Ilyen problémák kiküszöbci!é
se érdekében alkalmazzák a létszám mellett a lekótcitt eszközök és a forgalom (árbe
vétel) értékét A nagyság több jellemző alapján való mérése a valósághoz kcizelebb ál
ló megítélést tesz lehetővé, viszont változatlanul problémát okoz az, hogy az egyes jel
lemzők szerinti eltérő méretbeli sorrend esetén hogyan határozzuk meg a szervezetek 
nagyságának egymáshoz való viszonyát Ennek is szerepe lehet abban, hogy az össze· 
hasonlító szervezetvizsgálatokban leggyakrabban azért a létszám alapján mérik a 
szervezetek nagyságát 

A méret és a szervezeti struktúra kapcsolatának empirikus vizsgálatai szerint a 
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nagyság összefligg a szervezeten beltili munkamegosztás (specializáció) mértékév 
és a tevékenységek írásbeli szabályozottságával Minél nagyobb egy szervezet, anri 
nagyobb mértékű specializációt alkalmaznak, s egy-egy szervezeti egység, illetve d 
gozó a vállalat feladatainak egyre kisebb részével foglalkozik Kisvállalatoknál példá 
a fejlesztési tevékenység gyakran csak egy-két ember feladata, míg egy nagyvállalatn 
esetenként több száz főt foglalkoztató főosztályok, intézetek végzik a fejlesztési mull 
kát A fejlesztési szervezeten belül ekkor munkamegosztást alakíthatnak ki, egy-eg)' 
fejlesztőmérnök általában csak meghatározott, specifikus feladatokkal foglalkozik;; 
A specializáció lehetővé teszi, hogy a vállalatnál az egyes munkafeladatokat magas 
szintű, speciális szakismeretek és kellő rutin alapján végezzék 

Az elmélyült specializáció azonban azzal a következménnyel jár, hogy a szervezet 
egy-egy tagja a rendszer összfeladatainak csak a töredéke felett rendelkezik áttekiU
t~ssd ~nagy s~ervezete~ben ezért fo~ozottan jelentkezik az összehangolás, az integ
rac10 kovetelmenye A reszfeladatok es funkciók összehangolásában fontos szerepet 
játszik az írásbeli szabályozás Számos gyakorlati tapasztalat mutatja, hogy minél na
gyobb méretú a vállalat, annál több és részletesebb szabályzat alkalmazására van 
sztikség Amíg a kisebb szervezeteknél a szervezeti és működési szabályzat mellett né
hány szabályzat (például a pénzforgalomra vagy a számviteli rendre vonatkozó) elég
séges a megfelelő működéshez - ha egyáltalán ez határozza meg a működést-, addig 
a nagyobb szervezeteknél a szabályzatok teljes rendszerét ligyelhetjúk meg, amely 
részletesen előfrja az egyes feladatok végrehajtásának módját, a kúlönböző funkcio
nális területek kapcsolatát 

A méret növekedése azzal a konzekvenciával is jár, hogy a szervezet vezetésének 
egyre kiterjedtebb és bonyolultabb tevékenységhalmazt kell irányítani A szervezeten 
beltili kapcsolatrendszer áttekintése, a működésre vonatkozó információk kezelése 
könnyen meghaladhatja a szervezet felső szintű vezetésének információfeldolgozó és 
problémamegoldó képességét A vezetés túlterheltté válik, s fellép a centralizált irányí' 
tás korlátja A méret növekedése így gyakran a decentralizáció irányába történő el
mozdulást váltja ki 

1..2..2..2 .. Alapfofyamati és információtechnológia 

Az empirikus szervezetvizsgálatok tapasztalatai szerint a szervezeti struktúra kialakí' 
tásánál az alkalmazott technológia sajátosságait is figyelembe kell venni 

A technológia fogalmát a feladatok megoldása során alkalmazott eszközök (techni
ka), eljárások és ismeretek összessége értelemben használjuk 

A szervezetalakítás szempontjából a technológia két fajtáját célszerű megkülönböz-
tetni: 

• alapfolyamati technológia, 
• információtechnológia 

Az alapfolyamati technológia a szervezet profilja szerinti alaptevékenység terüle
tén alkalmazott eszközökre, eljárásokra és ismeretekre utal Az információtechnoló-
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( .. ·.- · ű'tés, -tárolás, -feldolgozás és információtovábbítás megvalósítási módját 
. adatgy j technikai eszközeit jelenti. Az információtechnológia kifejezést a gya
aJmazo dszerint a számítástechnika és a telekommunikáció egytittes alkalmazá-

tban ren ,., , , 
gvalósuló informacrorendszerek eseteben alkalmazzak 

mde 'nyos-technikai fejlődés újabb eredményeit figyelembe véve az alapfolya-
,tu oma b „ k 1 'd"k A , "tá .;;:;-) • , információtechnológia egyre szorosab an ossze apcso o r . szarni s-

<mati es az , b h 'l"'k l' · ' 1 'ltatá - ' 1 d .;;['··,- -k eredményeit gyorsulo ütem en aszna ja a terme es1 es szo ga s11e a a-
:,,tiochn:lá~ásánál Ugyancsak egyre nagyobb szerepet kap az információtechnológia az 
•_.t?k ~te!" folyamatokban is· az irodaautomatizálás következtében a papírmunka és ké-jigyvt 1 ' 

: :Ú adatfeldolgozás fokozatosa~ háttérbe szorul. , . . , . , ,-
; -Az alapfolyamati technologw szervezet! hatasamak v1zsgalata szempontjabol a 
"( hnológia két értelmezési szintjét különböztethetjtik meg: 
ec• a szervezet mint rendszer egészének feladatvégzése szempontjából értelmezett 

technológia; 
• az egyéni feladatvégzés jellemzőiből kiinduló technológiafogalom 
Az előbbi, úgynevezett „rendszerszintű" technológiaértelmezés szerint az alkalma

zott technológia az alapfolyamatokban alkalmazott technikai eszközök fejlettsége, au
tomatizáltsági foka, a tevékenységek folyamatossága vagy megszakítottsága, a tömeg
szerűség foka, az ellenőrzés gyakorisága és módszere, a folyamat bizonytalansága, az 
innovativitás mértéke, a felhasznált anyagok és az előállított késztermékek jellemzői 
alapján minősíthető A munkafeladatokat végrehajtó egyén szempontjából értelme
zett technológia „mindazon cselekvések (akciók) összessége, amelyeket az egyén -
mechanikai vagy egyéb eszközökkel, illetve azok nélkül - hajt végre egy tárgyon, ob
jektumon, annak megváltoztatása céljából" (Perrow, 1967) 

A rendszerszintű technológiaértelmezés leglényegesebb tényezője talán a tömegsze
rűség, amely a szervezet hierarchikus szintjeinek számát (mélységi tagoltság) és az 
írásbeli szabályozottságot befolyásolja A tömegszerűségi fok kihat a műszaki appará
tus nagyságára is: minél nagyobb a tömegszerűség, annál kisebb a műszaki dolgozók 
aránya a vállalatoknál. Összefriggés mutatható ki a termékek összetettsége, valamint a 
műszaki és adminisztratív apparátus relatív nagysága között A bonyolultabb terméke
ket előállító nagyvállalatoknál általában magasabb a műszaki és adminisztrahv alkal
mazottak aránya a vállalatok összlétszámához viszonyítva (Woodward, 1958, 1965) 

Az „egyén szintjén értelmezett" technológia hatásait az alábbiakban összegezhetjük: 
· minél rutinizáltabb a végrehajtandó feladat, annál kevésbé vonják be a dolgozó

kat a döntéshozatalba; 
• a feladatok bonyolultságának növekedése a s;zélességi tagoltság csökkenését és a 

dolgozók önállóságának fokozódását vonja maga után; 
• minél bizonytalanabb a technológiai folyamat outputja, annál több az informális 

kapcsolat és kisebb az írásbeli szabályozottság mértéke 
A fenti tételekkel célszerű azonban óvatosan bánni, mert a technológia mellett más 

befolyásoló tényezők is szerepet játszanak, emiatt sem lehet teljesen egyértelmű 
összefüggést kimutatni a struktúrára gyakorolt hatásáról 

Az információtechnológia szervezeti hatásainak vizsgálata az elektronikus számi-
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tógépek széles körű elterjedését követően kezdődött meg A számítástechnika térhó-. 
dításában jelentős szerepet játszott a mikroelektronikai alkatrészbázis kifejlesztése és 
alkalmazása A viszonylag kis méretű, gyors működési sebességű, olcsó integrál(° 
áramköröket a hagyományos - adatfeldolgozási célokat szolgáló - számítógépeken kí
vtil egyre gyakrabban alkalmazták a termelési és szolgáltatási alaptevékenységek irá. 
nyitásában, azok végrehajtásában ; 

A számítástechnika bővtilő perspektívája maga után vonta a várható szervezeti kon
zekvenciákra vonatkozó előrejelzések megjelenését A kezdetben csupán spekulatív 
nézetek elsősorban a vezetés centralizációját, valamint a munkakörök tartalmában és 
minőségében várható változásokat jósolták Mindkét szervezeti jellemzőt illetően szél
sőséges nézetek láttak napvilágot 

Az 1960-as években főleg az USA-ban terjedt az a vélemény, hogy a számítástechni
ka bővuló alkalmazása a vezetés centralizációjának növekedését fogja eredményezni, 
s a beosztottak egyre inkább alárendelt helyzetben lesznek a központi hatalommal 
szemben E nézet képviselői azt a logikusnak tűnő érvet hangoztatták, hogy a számí
tógépes rendszerek információfeldolgozó kapacitása és gyorsasága lehetővé teszi a 
felső szintű vezetők operatív információkkal való ellátását, s így megteremtődik a 
centralizált döntéshozatal lehetősége 

Az 1970-es években ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy a számítógépes hálóza
tok elterjedésével a decentralizált döntéshozatal lesz a jellemző a jövőbeli szerveze .. 
tekre. A hálózatba kapcsolt számítógépes rendszerek a szervezet bármely egysége szá
mára lehetővé teszik a kapcsolódó területekre vonatkozó információk megszerzését, s 
a jobb információellátás decentralizációra ad lehetőséget 

A másik fő vitakérdés az elektronikára éptilő automatizálásnak a munkakörök tar
talmára és minőségére gyakorolt hatása volt Az egyik nézet szerint a számítógépek 
átveszik az embertől a feladatok végrehajtásának irány1tását, szélsőséges esetben az 
ember gép által irányítottá, s annak kiszolgálójává válik, ami által lényegesen csökken 
a munkaköri önállóság A vízió a sivár, monoton munkakörök tömeges megjelenését 
jósolta 

A későbbi vizsgálatok csak részben igazolták az említett szervezeti változások bekö
vetkezését Kiderült, hogy a szervezetet érintő hatások az alkalmazott technika kiter
jedtségétől is ftiggenek Amíg a számítástechnikát a vállalati működés egyes résztertile·· 
tein alkalmazzák csupán, addig a szervezetet érintő hatások is mérsékeltebbek Na
gyobb változtatások csak a szervezet egészét átfogó rendszerek esetében indokoltak 

Lényeges előrelépést jelentett az információtechnológia szervezeti hatásainak meg
ítélésében annak a felfogásnak az elterjedése is, hogy az új eszközök és eljárások al
kalmazása nem determinisztikus módon hat a szervezetre, s számos lehetőség közti! 
választhatunk az információtechnológia és a szervezeti struktúra összhangjának meg
teremtésénél A korábbi jóslatok ellenére napjainkban nem mutatható ki az informá
ciótechnológia egyértelmúen centralizációt befolyásoló hatása, mint ahogy azt sem 
mondhatjuk, hogy alkalmazásának decentralizáló hatása lenne Az új eszközök alkal
mazásával párhuzamosan a centralizáció és a decentralizáció irányába mutató válto
zások egyaránt előfordulnak eltérő vezetési filozófiák vagy dominánsabb befolyásoló 
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<>:. , ők miatt Megfigyelhető viszont az írásbeli szabályozás fokozódása, a bizonylati 
.· t~nye:em megszilárdítása, kulönósen az inputadatok előállítását végző egységekben 

.. Jegy~ glényegesebb változást - a kezdeti nehézségek megoldódása után - azonban 
~-e k az adatfeldolgozás gyorsabbá és pontosabbá válása, valamint az egyes rész-

rnegrscsa , . . , . . . . ( .. ) 
tok r·ntormácios kapcsolatamak pvulasa Jelentr annak szervezeti szervezes1 

folyama . .. . 
és magatartási konzekve~cr~rval egyut: , . . . , , 

Az információtechnolograk bevezetese gyakran talalkoz1k szervezel! ellenallassal 
érintett egységek dolgozói részéről Komoly erők hatnak abba az nanyba, hogy az 

~z rendszerek bevezetését minél kisebb szervezeti változásokkal valósítsák meg Emr
~~ pedig gyakran a lehetségesnél alacsonyabb hatékonyságot érnek el a bevezetett 

megoldás alkalmazása során. 
A fenti megállapításokat összegezve kiemelendő, hogy a korszerű, mikroelektroni

kára épülő rendszerek új lehetőségeket teremtenek a szervezettervezés számára, 
ugyanakkor az információtechnológia bevezetése szer~ezeti változ~sok igfoyét is fel: 
vetheti Minél fejlettebb és szélesebb körú az alkalmazas, annal mkabb megf1gyelheto 
ez a hatás A szervezetek vezetői azonban többféle lehetőség közű! választhatnak az 
új technológia és a szervezet összehangolásánál: sokkal inkább új lehetőségekkel, s 
nem determinisztikus következményekkel kell számolniuk 

1.2.2.3 Eredet 

A szervezet struktúráját, működését és megváltoztatását befolyásoló tényezőnek te
kinthető a vállalat eredete, múltja 

A vállalat eredetének, múltjának jellemzői: 
• a vállalat létrejöttének körülményei (pi több korábbi sze1vezet összevonása); 
. a sze1vezet keletkezésének személyhez kötöttsége vagy személytelensége; 
• a szervezet kora; 
• a történelmi jelentőségű változások, a szervezet történeti fejlődésével összeftiggő 

lényegesebb események (a termékek és szolgáltatások választékmódosulása, a techno
lógia változása, a tulajdonforma változása) 

A vállalat eredetén, múltján tehát a vállalat létrejöttének körülményeit, jellemzőit, 
az azóta eltelt időt és ezen időszak alatt bekövetkezett lényeges eseményeket, a termé
kek és szolgáltatások választékában, a technológiában és a tulajdonformában beállott 
változásokat értjtik E tényezők jelentős mértékben befolyásolják a kűlönböző szerve
zeti és vezetési megoldások bevezethetőségét, de hatásuk különösen a szervezeti kul
túrában, a munkatársak vállalathoz való 1agaszkodásában, kötődésében játszik nagy 
szerepet Egy-egy krízishelyzetben gyakran éppen ezek a kötődések adnak lehetősé
get a túlélésre 
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1. 2..2..4 .. A telepítési helyzet 

A szervezetekre vonatkozó döntések meghozatalakor indokolt figyelembe venni a te; 
lepítési helyzet sajátosságait 

A telepítési helyzetet az alábbi ismérvekkel jellemezhetjük: 
• a telephelyek száma, 
" a telephelyek földrajzi elhelyezkedése, 
„ a telephelyek földrajzi távolsága, 
„ a nemzeti és régióbeli különbségek, 
" a város és falu, m főváros és vidék közötti különbségek, 
„ a szállítási hálózathoz való hozzáférés, infrastrukturális ellátottság 
A több, s földrajzilag távol lévő telephelyekkel rendelkező termelővállalatok eseté' 

ben a vertikális termelési szervezet, s az ebből adódó kiterjedt belső kooperáció alkal
mazása a szállítási költségek növekedését vonja maga után A különböző helyen vég: 
zett termelési folyamatok összehangolása még fejlett szállításszervezési rendszerek 
alkalmazása esetén is problémákat okoz Rendkívül fontossá válnak a logisztikai prob
lémákkal kapcsolatos szervezeti, vezetési kérdések · 

A földrajzi széttagoltság a váilalatok vezetésében a decentralizált döntéshozatal a!:• 
kalmazását is kiválthatja Minél szétszórtabban találhatók egy szervezet működési he
lyei, annál nehezebb központilag figyelemmel kísérni az események alakulását Ha· 
részletkérdésekben hozandó döntésekért is a központhoz kell fordulni, akkor a kom
munikáció költségei a telephelyek számának növekedésével lényegesen megemelked
nek, az időbeli késedelmek pedig elviselhetetlenek lesznek. További szempont, hogy a· 
távolabbi helyeken működő középvezetők a döntések szempontjából jobb helyzetben· 
vannak, hiszen ismerik a helyi körülményeket, így bármilyen kérdés felmerülése ese- · 
tén azokat megfelelően értékelni tudják (Child, 1982, 170 old.) Amennyiben földrajzi 
széttagoltság egyúttal eltérő állami szabályozással (adózás, környezetvédelmi rendel· 
kezések) is párosul, akkor ez további érveket szolgáltat a decentralizáció irányában. ; 
Ezt nem csak multinacionális vállalatok esetében, hanem például az Egyesült Államok· 
több tagállamában müködő szervezeteknél is megfigyelhetjük 

1..2 .. 3 .. A szervezet alapfeladatai (tevékenységi kör) 

A szervezet alapfeladatait együttesen tevékenységi körnek nevezzük A tevékenységi 
körön tehát azt értjük, hogy a szervezet milyen termékek előállításával és/vagy szol· 
gáltatások nyújtásával foglalkozik; továbbá milyen a végzett feladatok belső struktú
rája, kiterjedtsége, egymásra épúlése stb A tevékenységi kört szokták profilnak is ne- ' 
vezni. E két kategóriát mi szinonímaként kezeljük 

A tevékenységi kört nagyon gyakran a vállalat adottságai közt szerepeltetik, mi 
azonban ezektől kúlön tárgyaljuk Ennek elsősorban az az oka, hogy olyan jellegű té
nyezőről van szó, amelyet az esetek többségében nem tekinthetúnk még rövidebb tá-
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;t:>< em teljesen változatlannak, hiszen egy adott profilon belül is lehetőség nyílik - a 
.•;2'ig\alat stratégiájának megfelelően - minőségi módosításokra. 
;':i'~!\tevékenységi kört - az alaptevékenység tartalmán túl - az alábbi ismérvekkel jel-

Lc]einezhetjük: . . . . . 
\'!.'.' á diverzifikaltsag (krterJedtseg), 

:• • a vertikalitás (egymásra épúlés), 
. '·a termékek vagy szolgáltatások komplexitása, 

. , ". a tevékenységi kör tartóssága, 
· • ·a feladatok újdonságtartalma 

···:· JA szervezet által végzett tevékenységek köre nagymértékben befolyásolja az ellá
·' . ' :!ta"ndó funkciókat, az azokat realizáló folyamatokat és a szükséges szervezeti megoldá· 
: •. :csokat. A profil szerint változik az alaptevékenység tartalma (termelés, kereskedelem, 

gyógyítás stb) és annak célszerű szervezési módja Természetes tehát, hogy a kúlön· 
!Íöző profilú szervezeteknél eltérő szervezeti felépítést találunk 

A diverzifikáltság a szervezet tevékenységi körének a termelési és/vagy szolgálta
tísi ágak, illetve a piacok szerinti kiterjedtségét fejezi ki (Chikán, 1989). Alacsony fo. 
ktl diverzifikáltság (szűk termék- és szolgáltatási skála, kevés számú piac) esetén a 
szervezet funkcionális tagolása még rendszerint megfelelő keretet biztosít a tevékeny
ségek koordinálására Erősen diverzifikált vállalatoknál a funkcionális szervezet nem 
bizonyul megfelelönek, emiatt rendszerint a divizionális formára térnek át ( Chandler, 

1962). 
A tevékenységek vertikalitáoa vállalaton belül és a vállalatközi kapcsolatokban egy

aránt figyelmet érdemel Iparvállalatnál a termelés vertikalitása a folyamat olyan tago
zódását jelenti, amelyben a fázisok szorosan egymásra épülnek, s készterméket csak az 
utolsó vertikum bocsát ki. A belső kooperációban valamely termelőegység a megelőző 
vertikumtól kap továbbfeldolgozásra terméket, és az utána következőnek szállítja saját 
termékét (pi fonoda, szövöde, kikészítő) Vertikális tagozódás esetén a fázisok össze
hangolása jelentős feladatot ad a termelésprogramozás és termelésirányítás számára. A 
vertikális termelési szervezetű vállalatoknál a gyakorlatban azt tapasztalhatjuk, hogy a 
termelőegységek gyakrabban tartoznak a hierarchia alsóbb szintjeinek irányítása alá, 
mint a horizontális vállalatoknál Az egyes fázisok eredményhez való hozzájárulásának 
megállapítása fejlett belső elszámolási rendszert is igényel 

A vertikalitás a vállalatközi kapcsolatokban is megfigyelhető Nemzetközi tenden
.. cia, hogy a készterméket előállító vállalatok fejlesztési megbízásokat adnak alvállalko

zóknak, illetve alkatrészeket és részegységeket gyártó beszállítókkal alakítanak ki tar
tós kooperációs kapcsolatokat (pi autóipar) Ezáltal a vállalatközi integrációk külön
böző formái fejlődtek ki (koordinált bedolgozói rendszer, szerződéses kapcsolatok, 
koordináltjövedelmi kapcsolatok) (Child, 1988) 

A termékek vaglJ szolgáltatások komplexitása befolyásolja a fejlesztési, előkészíté
si, termelési és szolgáltatási folyamatok szakmai tartalmát, fokozott követelményeket 
támaszt a személyzet kiválasztásával és képzésével szemben Hosszabb élettartamú, 
összetett termékek értékesítése esetén garanciális javítás, pótalkatrész-ellátás és a 
szervízhálózat kiépítése válik sztikségessé 
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A tevékenységi kör tartás.sága kihat a szervezetalakítás lehetséges formáira. 
tósan végzendő feladatok stabil szervezet kialakítását teszik lehetővé, ezáltal a sz 
zeti egységek - funkcionális vagy tárgyi munkamegosztás alapján - specializá!Óct 
nak valamely feladatkör ellátására Az újonnan jelentkező, s ideiglenesen végze 
feladatok vagy a tartós múködést ellátó egységekhez csoportosíthatóak, vagy pect· 
látásukra külön, ideiglenes rendeltetésű szervezeti egységet hozhatunk létre: 
előbbi megoldás előnye, hogy nem kell változtatni a kialakult szervezeten, s elkeni 
tóek az ebből eredő átmeneti zavarok, veszteségforrások Fennáll viszont annak 
szélye, hogy az új, ideiglenes feladatok ellátására kevés figyelmet fordítanak, s a 
háttérbe szorulnak a stabil feladatokkal szemben. Éppen e hátrányok elkerülése ér 
kében alkalmazzák az új típusú feladatokra a teameket és a projekt szervezetek 
A projekt szervezeti egység kizárólag az új feladatok ellátásával foglalkozik, így biz 
sítható a feladatra vµ]ó ráhangolódás és a sikeres megvalósításban való érdekeltse 
Meg kell oldani viszont a projekt integrálását a kialakult vállalati szervezetbe 

A feladatok ujdonságt01ta/ma befolyásolja az rrásbeli szabályozás célszerű mért 
két is Minél újabb egy feladat, annál kevesebb ismeret áll rendelkezésre a végrehaj 
módjára, az alkalmazandó eljárásokra vonatkozóan, s ennek következtében viszo 
lag alacsony fokú írásbeli szabályozásra van lehetőség A feladatok írásban rögzít 
ugyanakkor akadályozná a cél elérését szolgáló új megoldások keresését is 

1..2.4 .. Stratégia 

E fejezet előző pontjaiban áttekintettük a környezet, a vállalati belső adottságok és a.; 
tevékenységi kör hatását a szervezetek struktúrájára Fontos kérdés azonban annak•. 
a hatásmechanizmusnak a tisztázása, hogy a befolyásoló tényezők miképpen vezet• 
nek el valamely struktúra létrejöttéhez Mindenekelőtt látnunk kell, hogy a tárgyalt 
befolyásoló tényezők nem mechanikusan és nem determinisztikusan eredményezik a• .. 
szervezeti struktúra kialakulását vagy megváltozását A szervezeteknek választási le
hetőségük van abban, hogy milyen módon alkalmazkodjanak a ktilső és belső feltéte· 
lekhez vagy azok változásához Tehát a befolyásoló tényezők és a szervezeti struktú- ·· 
ra közé beiktatódik egy értékelési és célkitűzési tevékenység, amit stratégiának neve, 
ztink 

A stratégiát úgy értelmezzlik, mint a szervezet jövőbeni céljaira és azok megvalósí-., 
tási módjaira vonatkozó elképzelések összességét (lásd; Chikán, 1989) A stratégiaal
kotás lényeges eleme a ktilső és belső feltételek vizsgálata A szervezetalakítás szem
pontjából döntő fontosságú, hogy a vállalat (illetve annak vezetése) miként érzékeli és 
értékeli ezen feltételeket Előfordulhat például, hogy megváltozik a környezet, de a 
szervezet vezetése ezt nem vagy csak késve érzékeli. A kornyezeti változásokra adan·· 
dó strukturális válasz nyilvánvalóan függ attól is, hogy mikor és miként (pi mennyire 
tartósnak, alapvető fontosságúnak) érzékeli a vezetés a változásokat, s milyen célokat 
fogalmaz meg azok alapján 
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A szervezeti struktúrák és formák 

. rvezeti forma kifejezést a kúlönböző tudományágak képviselői (szociológia, jog, 
~idaságtan stb.) gyakran egészen eltérő értelemben használják Könyvtinkben a 
izeti formát elsősorban a szervezeti struktúrán kereszttil köze!ftjúk meg (ilyen 

elllben beszéltink például funkcionális, divizionális vagy mátrixszervezeti formák
Akülönbözö szervezeti formákat megközelítéstinkben tehát a szervezeti struktú
:eprezentá]ják (ezért gyakran szinonímaként is használjuk a szervezeti forma és 

.• _ .. ezeti struktúra kifejezéseket). 
apvető strukturális jellemzőként kezeljük a szervezeten belúl létrehozott 
munkamegosztást, 

./hatáskörmegosztást, 
srkoordinációs eszközöket, 
; valamint a konfigurációt 

~fffÍ)t.1. A munkamegosztás mint a szervezet tagolásának alapja 
:,:>_~-,--_<; 

:;•;c;.M;µnkamegosztáson egy nagyobb feladatkomplexum részfeladatokra bontását és e 
· ·részfeladatok egyes szervezeti egységekhez való telepítését értjtik A munkamegosz

,t<lsegyben a szervezetek tagolásának alapja is A munkamegosztás során ktilönböző 
;~;--~JY,~k szerint alakítják ki a szervezet egységeit, amelyeken belül a további munka-

'ttíegosztás révén újabb szervezeti részlegeket ktilönítenek el, egészen az utolsó mun
L ... ;~ahelyig. Ennek megfelelően beszélhetünk elsődleges, másodlagos stb. munkameg
- · ösztásról 

''.'.Az elsődleges munkamegoszlá5 a szervezet alaptevékenységéből adódó feladatok 
'(valamilyen elv szerinti - legátfogóbb felosztása 

LC '. A munkamegosztás alapvetően 
·· · •. ' funkcionális, 

• tárgyi, 
• vagy regionális 

' '""alkalmazásával alakítható ki. 

43 



-

-

r l . 

1 

! 
1 

l 

1 
Í' 
1 

1 

! 

l 

A funkcionális elv szerinti munkamegosztás során homogén szakmai tevékenysé
geket különítenek el egymástól Ilyen funkcionális területek lehetnek például egy ter
melővállalat esetében a kutatás-fejlesztés, a beszerzés, a termelés, az értékesítés és a 
pénzügy 

A tárgyi elvú munkamegosztás során a szervezeten belül termékek (termékcsopor
tok), anyagok, illetve vevők (vevőcsoportok) - mint homogén inpu~ illetve output cso
portok - szerint rendeljük az ellátandó feladatokat az egyes szervezeti egységekhez 

A regionális elv alapján történö munkamegosztás esetében a feladatok földrajzi, 
illetve értékesítési területek szerinti elktilönítésével találkozhatunk 

Egydimenziós szervezeteknek nevezzük azon szervezeteket, amelyekben kizáró
lag az említett három elv egyike szerint történik az elsődleges munkamegosztás (tehát 
vagy funkcionális, vagy tárgyi, vagy regionális elv szerint) 

Ennek megfelelően - előrevetítve a későbbi fejezetekben tárgyaltakat - egydimen
ziós szervezetnek tekintjük azt a funkcionális szervezetet, amelyben az elsődleges 
munkamegosztás funkcionális elv szerint történik Ugyancsak egydimenziós forma az 
úgynevezett divizionális szervezet, amely esetében az elsődleges munkamegosztás ki
alakításánál a tárgyi (általában termékcsoport szerinti) vagy a regionális rendező elvet 
követik 

Két- és többdimenziós szervezeteknek nevezzük azokat a szervezeteket, amelyek
ben az említett munkamegosztási elveket az elsődleges munkamegosztás szintjén pár 
huzamosan alkalmazzák Kétdimenziós szervezeteknek tekinthetjük az úgynevezett 
mátrixszervezeteket, amelyek esetében a funkcionális, a tárgyi és a regionális elvű 
munkamegosztásból kettőt egyszerre (szimultán) érvényesítenek 

Elvileg tehát többféle kombináció is előfordulhat a mátrixszervezetekben a párhu
zamos munkamegosztás kialakítása terén. A gyakorlatban is megfigyelhető lehetséges 
esetek a következők: 

· funkció - tárgy (termék, vevő) mátrix; 
„ funkció - régió mátrix; 
„ funkció - funkció mátrix; 
· tárgy (termék, vevő) - régió mátrix 
A lehetséges változatok részletesebb tárgyalására a későbbiekben visszatérünk 

Annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy a felsorolt mátrixszervezetek olyan meg
oldásokat takarnak, amelyekben a két dimenzió szervezeti rangja azonos (azaz a két
féle munkamegosztási elven kialakított egységek vezetői bizonyos kérdésekben közö
sen döntenek). Ezen „tiszta" esetektől elkülönítve tárgyaljuk majd azokat a szervezeti 
megoldásokat, amelyekben ugyan megfigyelhetők (ideiglenesen vagy tartósan) a mát
rixszerü működés jellemzői, de a szervezet alapvető jellegét az elsődleges struktúra 
jellemzői határozzák meg 

A „funkció-funkció" mátrix inkább elvi modell, amelynek az a lényege, hogy a kü
lönböző funkciókat a vállalati működésben betöltött szerepük alapján csoportosítják 
Általában megkülönböztetik a reálszférához kapcsolódó fejlesztési-beszerzési-terme„ 
lési-értékesitési funkciócsoportot (primer) és az irányítási szférához tartozó pénz„ 
ügyi-controlling-személyzeti tevékenység (szekunder) funkciókat, s e két funkciócso-
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port párhuzamos feladat- és hatásköri rendszerének kialakításával hoznak létre kvázi 

mátrix formát. 
Az elsődleges munkamegosztás szintjén kettőnél több elv alkalmazása viszonylag 

ritka a szervezetekben Általában csak a nagy méretű {az esetek többségében multina
cionális) cégeknél található olyan megoldás, ahol a funkcionális, a tárgyi és a regioná
lis elv szerinti munkamegosztást egyidejűleg alkalmazzák Ezeket a megoldásokat ne
vezzük tenzorszervezeteknek (Bleicher, 1981) 

A szervezeteken belül a munkamegosztás további szintjein természetesen újabb, el
térő munkamegosztási elveket lehet egy időben érvényesíteni Így például a funkcio
nális tagozódáson, mint elsődleges munkamegosztáson belül lehetőség van a szerve
zet további tagolására tárgyi vagy regionális elv alapján (így az értékesítési funkción 
belúl vevőcsoportok vagy régiók szerint, a fejlesztésen belül különböző termékcso
portok alapján oszthatók tovább a feladatok) A másodlagos munkamegosztás szint
jén alkalmazott eltérő munkamegosztási elvek alkalmazásának lehetőségeit mutatja 
be a 2. ábra 

2 .. 1„2 Hatáskörmegosztás (egy- és többvonalas szervezetek) 

Az egyes szervezeti egységek a munkamegosztásból rájuk háruló feladatokat termé
szetesen csak akkor tudják ellátni, ha azoknak a vezetői megfelelő hatáskörrel rendel
keznek A hatáskörök szervezeten belüli megosztása a munkamegosztási elvek alap
ján tagolt szervezeti egységek vezetői kompetenciáinak kialakítását jelenti Ezen belül 
is kiemelt jelentőségű a döntési és utasítási hatásköröknek a felosztása a vállalatveze
tés és az alárendelt hierarchikus szintek vezetői között Ez utóbbi alapján megkülön
böztethetünk egyvonalas és többvonalas szervezeteket 

Egyvonalas szervezetekről akkor beszélünk, ha az alárendelt egységek (szemé
lyek) csak egy felsőbb szervezeti egységtől (személytől) kaphatnak utasítást {lásd 3 
ábra). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a függelmi és a szakmai irányítás szervezeti
leg (személyében) nem különül el. Az alárendelt szervezeti egység (illetve személyek) 
tevékenységétől fliggetlen általános munkáltatói (tehát függelmi) jogok gyakorlása és 
a feladatok elvégzésével kapcsolatos konkrét szakmai iránymutatás egyazon felettes 
szervezeti egységtől (illetve személytől) várható A lefelé történő feladatkijelölés, uta
sítás és a felfelé való jelentés ugyanazon a szolgálati úton (vonalon) történik Az ily 
módon megteremtett úgynevezett linearitás egyszerű, könnyen áttekinthető belső 
kapcsolatokat, valamint az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműségét eredmé
nyezi Hátrányos vonása azonban az ilyen egyvonalas szervezeteknek, hogy a kommu
nikáció csak a szolgálati utakon (line--okon) keresztül történhet, így nehézkes a hori
zontális koordináció (az azonos szervezeti szinten elhelyezkedők közötti együttműkö
dés) biztosítása. A linearitás legmarkánsabb megjelenési formája a „tiszt.a" lineáris 
szervezet. E szervezeti megoldást könyvünkben nem tárgyaljuk a szervezeti alapfor„ 
mák között, jóllehet a lineáris szervezeteknek fontos szerepük van a gazdasági élet
ben, hiszen a kis (családi) vállalkozások jelentős része ebben a formában működik -
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legalábbis fejlődésének kezdeti szakaszában. Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet 
arra is, hogy különböző mértékű linearitás természetesen a nagy szervezeteket is jel
lemzi, hiszen anélkül gyakorlatilag működésképtelenné válnának 

Többvonalas szervezetröl beszélünk, amikor az alárendelt egységeket (személye·
ket) két vagy több felsőbb szervezeti egység (személy) is utasíthatja A gyakorlatban 
ez a függelmi és a szakmai kapcsolatok részleges vagy teljes elklilönítését jelenti, 
vagyis a tevékenységtől független általános munkáltatói (függelmi) kapcsolat elválik a 
szakmai irányítástól A többvonalas szervezet tipikus formáját a 4. ábra mutatja be 

Az egy- és többvonalas szervezetekkel kapcsolatos kategóriák gyakorlatilag FalJO· 
lig {1984), illetve Taylorig (1983) vezethetők vissza. Az egyvonalas szervezeti megol
dások elveit legtisztábban először Fayol fogalmazta meg Az egyvonalas szervezetek
hez tartozik a könyvünkben szervezeti alapformaként nem tárgyalt, ma már inkább a 
kis (családi) vállalkozásokra jellemző lineáris szervezet és a történelmileg később ki
alakult divizionális szervezet 

A többvonalas szervezet első megjelenési formája (a funkcionális szervezet) Taylor 
nevéhez kapcsolható A később kialakult mátrix tfpusú szervezeti formák is e tfpusba 
tartoznak Az egyvonalas és többvonalas szervezetek előnyeinek és hátrányainak 
összevetését tartalmazza az 1 táblázat (Bühner, 1994) 

1„ táblázat 

Az egy.· és többvonalas szervezetek összehasonlftása 

Egyvonalas szervezet 

Az alá- és fölérendeltség, a kompetencia 
és a felelősség világos és egyértelmű 
A kapcsolatok áttekinthetők 
és egyszerűek 
A hierarchia megvéd mások visszaéléseitöl 
és beavatkozásaitól 

A felettes egységeket (illetve vezetőiket) 
jelentősen igénybe veszi a koordinációs 
feladatok ellátása 
Nagy mélységi tagozódás esetén hosszú 
és körülményes utasítási és infonnációs 
utak alakulnak ki 
Személyes függőség jön létre a felettesek 
és a beosztottak között 

Forrás: Bühner (1994) alapján 

Többvonalas szervezet 

Előnyök 

A funkciók elosztása révén nagyfokú specializált 
ság jel!emzö 
Az utasítási és információs utak közvetlenek 
Újszerű n1egoldásokat felszínre 
hozó produktiV konfliktusok alakulnak ki 

Hátrányok 

Az összvállalati koordinációs tevékenység 
során a kompetencia és a felelősség 
elhatárolása problematikus 
A hibáért való felelősséget nehéz 
megállapítani· 

A szakmai alapon létrejövő konfliktusok 
személyeskedéssé válhatnak 

A munkamegosztás és hatáskörmegosztás összhangjának a kialakítása az egyik leg
fontosabb vezetési funkció A rugalmas és adaptív - általában decentralizált - szerve
zeti formák kialakításához elengedhetetlen ugyanis egy olyan felelősségi rendszer lét-
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rehozása amelyhez h . 'k .. · .. 
1
.h . k t 11·esítményt tükröző elszámolást és az ér-' ozza apcso at1u a e . . „ 

dekeltséget is A 1·0·1 .k .. d., 1 !" ·gi· rendszer azonban csak akkor teremtheto mu 0 0' te e osse n• ' 

meg ha a szervezet k .. 1..b .. • gy. ·gei·nek vezetm, vagy az egyes szemelyek a mun-' uon ozo··e se „ , .. 

kamegosztásbó! rájuk háruló feladatok ellátásához. megfelel_o hatáskorrel rende~kez
nek; azaz a munkamegosztást és hatáskörmegosztás! egymassal konzisztens modon 

alakították ki. 

2.1.3. A koordinációs eszközök mint kitüntetett strukturális jellemzők 

A koordináció szótári meghatározása szerint egymás mellé rendelést, összehangolást, 
„megfelelő viszonyba hozást" jelent A szervezeti egységek differenciálódása a változó 
környezeti és belső feltételeknek megfelelő munkamegosztásból és hatáskörök meg
osztásából adódó természetes következmény, ezért nem a különbségek megszúnteté· 
sére hanem sokkal inkább a részeknek a szervezeti célok érdekében történő összefo
gás.Íra kell törekedni Mivel a koordinációs szükséglet annál erősebben jelentkezik, 
minél jellemzőbb a szervezeti egységek különbözősége, ezért korunk tendenciái: a di· 
verzifikáció, a multinacionalitás, a környezeti hatások heterogenitása mind a koordi
náció fontosságát helyezik előtérbe. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a koordináció 
stratégiai jelentőségűvé vált napjainkra, s a szervezeti formák kitüntetett fontosságú 
strukturális jellemzője 

A koordinációs eszközök feltárásával kísérletező szervezetkutatók általában két 
nagy témakörben gondolkodtak (Child, 1984) Egy részük a vezetők túlterheltsége 
miatt a koordinációs igényeket a meglévő szervezetre támaszkodva próbálták kielégí' 
teni, míg mások a weberi hagyományokból kiindulva az úgynevezett „absztrakt orien
tációs eszközöket" helyezték a középpontba 

Az eszközök első csoportjába az alá· és fölérendeltségi viszonyok (az úgynevezett 
hierarchia) mint alapvető vertikális koordinációs eszköz mellett olyan horizontális 
megoldások tartoznak, mint: 

" a különböző (ideiglenes vagy állandó) összekötő pontok, egységek, keresztfunk
ciójú teamek; illetve a szervezeti egységek közötti közvetlen kapcsolatok; valamint 

·· azok a megoldások, amelyek a hagyományos szervezeti tagolás mellett egy más
fajta szempontot (logikát) is érvényesítenek a szervezetek működtetésében (termék
vagy piacmenedzseri rendszerek, mátrixszervezetek). 

Ezek az e~zközök tehát az adott szervezeti struktúra keretei között olyan pótlóla
gos, koordinációt segítő megoldásokat jelentenek, amelyek az adott struktúra lénye
ges átalakítása nélkúl biztosítják a megnövekedett koordinációs igény kielégítését' 

Az „absztrakt orientációs eszközök" csoportjába tartoznak azok az - általában for
malizált - útmutatók, amelyek egységes irányt szabnak az egyes szervezeti részterüle
tek tevékenységének Így például: 
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· a különféle szabályok, szabályzatok, procedúrák; 
·· a tervek, programok, menetrendek (ügyrendek) 
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lellegúknél fogva ide tartoznak például a divizionális szervezetek által alkalmazott 
pénzügyi típusú szabályozók: a költségkeretek, a pénzügyi tervek, a belső elszámoló
árak, a beszámolórendszerek stb 

A továbbiakban Khandwalla (1975) osztályozását ismertetjük és fogadjuk el, amely 
annyiban lép túl az előzőeken, hogy az ismertetett felosztás első csoportját strukturá
lis, második csoportját pedig technokratikus típusú koordinációs eszközöknek nevez
ve megkülönböztet még úgynevezett személyorientált koordinációs eszközöket is. Ez 
utóbbiba elsősorban azok az eszközök tartoznak, amelyek az egyén szervezettel való 
azonosulását célozzák az erős szervezeti értékrend, szervezeti kultúra kiépítése és tu
datosítása,' a belső képzési formák kiterjesztése útján, valamint a vezető posztoknak 
olyan szakemberekkel történő betöltése által, akik nemcsak pozíciójuknál, hanem sze
mélyüknél fogva is alkalmasak az eltérő orientációjú részterületek összehangolására, 
a nézetkülönbségek áthidalására 

A vezetők koordinációs tevékenysége persze nem egyik vagy másik eszköz kizáró
lagos választását jelenti Sokkal inkább arra kell törekedni, hogy az eszközök célok
nak megfelelő portfólióját alakftsuk ki Annyi azonban állítható, hogy a szervezetek
ben megfigyelhető koordinációs tevékenység általában az eszközök egyik vagy másik 
csoportja köré formálódik, s ezzel viszonylag jól jellemezhető egy adott szervezeti for
ma A különböző koordinációs eszközöket (mint strukturális jellemzőket) az eddigiek 
alapján a következőképpen csoportosíthatjuk (l 2 táblázat). 

2. táblázat 
A koordinációs eszközök tfpusai 

Koordinációs eszköz típusa 

Strukturális 

1 echnokratikus 

Sze111élyor ientált 

Forrás: J(handwalla (1975) alapján 

Koordinációs eszköz 

Hierarchia (vertikális koordináció) 
Ad hoc és állandó bizottság team, projekt 
közvetlen kapcsolat 
l ennékmenedzserek, 
mátrix típusú megoldások 

Szabályok, szabályzatok eljárások 
fervek, programok, n1enetrendek 
Költségkeretek (budget), pénzügyi tervek, 
elszámolóárak 

Konfliktusfeloldás 
Vezetőkiválasztás 

Szervezeti kultúra, belső értékrend, 
(tovább)képzés 

4 Hozzá kell azonban tennünk, hogy a szervezeti kultúrát számos külső és belső befolyásoló tényező is 
alakfthatja, s e szervezeti kultúra egy adott időpontban a koordinációs eszközök mindegyikére visszahat 
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A strukturális típusú koordinációs eszközök közé olyan, a szervezet alapstruktúrá
jába beépülő, az elsődleges munkamegosztást és a hatáskörök megosztását nem vagy 
csak átmenetileg módosító megoldások sorolhatók, mint 

" a projektek, 
· a teamek, 
• az ad hoc és állandó bizottságok, 
„ a törzskarok, valamint 
• a termékmenedzseri rendszer 
A projektekben kúlönböző motivációjú, eltérő ismeretekkel és képességekkel ren

delkező, a szervezet kúlönböző szakmai terúletein és hierarchikus szintjein elhelyez
kedő embereket hoznak össze olyan feladatok, tervek megvalósítása érdekében, ame·· 
lyekre érvényesek a következők: időbeli korlátozottság (határidők), viszonylagos új
szerűség, nagy kockázat (a végeredmény bizonytalansága), egyszeri jelleg, komplexi
tás. A szervezetekben adott célok projekt formájában történő megvalósftása mellett a 
következő érvek szólhatnak: 

• A problémaorientáltság, az áttekinthető, illetve az előre látható időtáv, az adott 
költségkeret, és esetenként a hozzá kapcsolható megtérülési követelmény biztosítja 
az anyagi és emberi erőforrások ésszerű kihasználását 

" A projektek vegyes szakmai összetétele támogatja a részérdekek összehango
lását 

· A vállalat struktúrájának átalakítása nélkül is lehetőség nyílik a változó feltéte
leknek megfelelő alkalmazkodásra (növekszik a vállalat problémaérzékenysége és ru
galmassága) 

A projektcsoport hierarchikusan strukturált vagy team formában működő szervezeti 
egység, amelynek vezetése egyértelmű kompetenciával és felelősséggel rendelkezik 
A projektek tagjai - annak fontosságától fúggően - az eredeti szervezeti egységúkből 
ideiglenesen kikerülve függelmileg és szakmailag is a projektvezető alá tartoznak 

A team a szervezet kúlönböző területein tevékenykedő, eltérő pozíciókkal rendel
kező személyekből álló feladatorientált és autonóm egység, amelyet valamilyen prob
léma megoldását a, illetve ideiglenes vagy állandó feladat elvégzésére hoznak létre 
A klilönbség a projektekhez képest elsősorban abban ragadható meg, hogy az elvég
zendő feladat vagy a megoldandó probléma nem szlikségszerűen újszerű és egyedi, 
valamint az időbeli korlátozottság sem feltétlenül jellemző rá .. Kissé leegyszerűsítve: a 
projekteket gyakran team formában működtetik (ezt projekt-teamnek is nevezik), 
ugyanakkor egy team létrehozása nem feltétlenűl jelenti projekt indítását is. A tea
meknek a döntés-előkészítési és döntési fázisban van nagy szereplik, ktilönösen a 
többcélú, többtényezős döntéshozatalban (a realizálási fázisban kevésbé célszerű t~a
meket működtetni, itt inkább az operatív végrehajtás felügyeletét látják el) A teamek 
általában belső hierarchia, esetenként formális vezető nélktili, a különböző hierarchi
kus szintről kiválogatott embereket egymás mellé rendelő, hasonló jogosítványokkal 
rendelkező munkatársakat feltételező csoportok 

A vállalat funkcionális egységei és különböző vezetési szintjei közötti intenzív kom
munikációt, a döntések szakmai megalapozottságát, a dolgozói részvételt, az operatfv 

52 

1 

1 

1 
1 

és a stratégiai megfontolások egyidejű képviseletét állandó és ideiglenes (ad hoc) bi
zottságok felállításával biztosítják Ezek a bizottságok általában a vállalat felső vezeté
se mellett működnek Kevésbé speciális tevékenységet végeznek, inkább a vállalaton 
belüli kommunikációt segítik elő, a különböző szakmai területek döntéseinek koordi
nációját látják el A bizottságok tehát esetenként a vezetőség tehermentesítését szol
gálják, más esetben pedig a funkcionális akadályok leépítését segítik elő, amit a bizott
ságok heterogén összetételével érnek el (fgy biztosítható például az összhang a K+F 
és a marketing között) 

A bizottság tagjai eredeti státuszukat megtartva, sem szakmailag, sem fúggelmileg 
nem „kertilnek ki" az eredeti szervezeti keretek közül. A bizottságok információs, ta
nácsadó, döntéshozó, végrehajtó (megvalósító) tartalommal hozhatók létre 

A törzskarok többnyire stratégiai döntések előkészítői fejlesztési, marketing, szer
vezetalakítási és innovációs kérdésekben A törzskarok közvetlenül a vállalatvezető
nek alárendelten, utasítási jog nélküli csoportként több szempontból is fontos koordi
náló szerepet töltenek be: 

„ Áttekintik az alsóbb szinteken folyó, de a törzskar szakmai körébe tartozó mun
kákat. 

• Állandó kapcsolatban állnak a felső vezetéssel, így sajátos közvetítői a hierarchi
án lefelé a stratégiai elképzeléseknek, felfelé a lehetőségeknek 

• Szélesebb látóköniknél fogva a törzskarok által megfogalmazott javaslatokban 
érvényre jut a többszempontúság 

A törzskarok lehetséges szervezeti elhelyezését nem elemezztik részletesen, jólle
het a szervezeti formák fejlődésében a törzskarok kialakulása igen nagy jelentőségű 
volt A történelmi hűség kedvéért annyit azonban el kell mondanunk, hogy semmikép
pen sem új keletű dologról van szó Fayol szerint - akit a törzskari szervezeti koncep
ció atyjának tekinthetünk - minden termelést segítő, illetve ezt kiegészítő jellegű tevé
kenység törzskari jellegű (Fayol 1984) Általában az amerikai és az angol vezetési és 
szervezési felfogás is a fayoli gondolkodást követi a ,,line" (vonal) és a „staff" (törzs
kar) ilyen értelmű megkúlönböztetésével. Eszerint a vonalbeli (line) szervezeti egysé
gek közvetlenúl a fő tevékenységi területhez kapcsolódnak (ilyen például iparvállala
tok esetében a termelés és az értékesítés; kereskedelmi vállalatoknál a beszerzés, a 
készletezés és az értékesítés), a többi szervezet pedig a törzskart (staff-ot) alkotja E 
felfogás szerint egy iparvállalatnál a fejlesztés tehát ugyanolyan törzskari szervezet, 
mint egy jogi osztály vagy egy tanácsadó 

A német nyelvtertileten és Magyarországon is a törzskari szervezet (Stab) funkció
ját sokkal szűkebben értelmezik. Elsősorban a vezetési tevékenységet közvetlenül se
gítő szervezeti egységeket (vagy személyeket) nevezik törzskarnak Ezek olyan szer
vezetek, amelyeknek nincs semmilyen döntési, illetve utasítási jogkörük, s a döntés
előkészítés-döntés-végrehajtás-ellenőrzés egyes fázisaiban csak közvetetten (a veze
tők befolyásolásán kereszttil) érvényesíthetik akaratukat Könyvünkben a törzskar 
ilyen (szűkebb) értelmezését követjük mi is, és a törzskarok szerepét a többi szerveze
ti formához kapcsolva tárgyaljuk 

Az említett strukturális koordinációs eszközökről összességében elmondható, hogy 
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a bizottságok, valamint a törzskarok létrehozása az adott szervezet hatásköri és fele
lősségi rendszerét formálisan nem változtatja meg A projektek és a teamek viszont -
tartalmuktól és céljuktól függően - egy adott időszak alatt általában nem hagyják 
érintetlenül a szervezet hatásköri rendszerét 

Az eddig ismertetett strukturális koordinációs megoldások főbb jellemzőit a 3. táb
lázat foglalja össze 

3„ táblázat 
A piojektek, tean1ek, törzskarok és bizottságok jellemzőinek összehasonlítása 

Projekt Team Törzskar Bizoftság 

Különleges, újszerű Újszerű, rosszul Speciális szakmai fel Kevésbé speciális, 
feladatok strukturált feladatok adatok inkább átfogó straté· 

Időben korlátozott (esetleg rutinszerű fel·· Általában időben nem giai feladatok 

r echnikai-módszertani adatok felügyelete) korlátozott döntés-el6· Időben korlátozott, 
tartalom Időben korlátozott, készítő tartalom vagy állandó jellegű is 

Hon1ogén szakember· 
vagy állandó jellegű is 

Homogén szakember- !ehet (ad hoc vagy 

gárda (team formában 
lehet 

gárda állandó bizottság) 

való működtetése ese·· I echnikai··módszertani, Koordinációs tartalom 

tén heterogén szakem· koordinációs tartalom (információáramlást, a 

bergárda lásd projekt- Heterogén szakember- funkcionális akadályok 

team) gárda leépítését segfti e!ő) 

Heterogén szakember-
gárda, többnyire veze·· 
tők. 

Folyamatos tevékeny .. Folyamatos tevékeny· Folyamatos tevékeny- Nem folyan1atos, ha-
ség ség ség nem alkalmankénti 

tevékenység. 
Hierarchikus belső Hierarchikusan nem ta- Hierarchikusan tagol· Hierarchikusan nem 
szervezet (projekt-team golt belső szervezet ható belső szervezet tagolt belső szervezet 
esetében nem) 

A termékmenedz5eri rend5zer a fejlesztési, a termelési, az értékesítési stb. alrend
szerek közötti (horizontális) koordinációt biztosítja oly módon, hogy az egyes termé
kekhez vagy termékcsoportokhoz felelős vezetőt rendel, aki a termékét vagy termék
csoportját érintő minden információ megszerzésére, az egyes funkciók közötti közve
títésére jogosult E megoldás a szervezeten belül mátrixszerű működést eredményez 
Erről részletesebben a mátrixszervezetek kapcsán szólunk 

A strukturális koordinációs eszközök kialakítására és működtetésére, valamint a 
termékmenedzseri rendszerre részletesebben a különböző szervezeti formák és a ve
zetés szervezési funkciójának tárgyalása kapcsán még bővebben kitérünk 

Technokratikus típusú koordinációs eszköznek tekinthető a menedzsmentkont
roll, illetve a controlling lényegi elemeit alkotó vállalati tervezési, költség- és teljesít
mény-elszámolási, valamint beszámolási rendszer; a pénzügyi rendszer; a programok; 
a szabályok stb Ezek megléte (illetve hiánya) a szervezet programozottságáról és sza-
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bályozottságáról ad képet, vagyis arról, hogy az adott szervezet tevékenységei meny
nyiben kötődnek formális szabályokhoz, mennyiben orientálják ·a szervezeti tagok 
cselekedeteit a rögzített eljárások és elvárások (Ezekről részletesebben szólunk a kü
lönböző szervezeti formáknál, illetve a vezetés kontroll tevékenysége kapcsán . .) 

A személyorientált koordináci65 eszközök segítik az egyének azonosulását a szer
vezettel, a szervezet céljaival és az elvégzendő feladatokkal A személyorientáltság azt 
jelenti, hogy ezek egyrészt az egyéneket közvetlenül ösztönző, kényszerítő, ráhango
ló eszközök, másrészt pszichológiailag, sőt, bizonyos mértékben ideológiailag is hat
nak a szervezet tagjaira (például vállalati krédó vagy értékek megfogalmazása) A sze
mélyorientált koordinációs eszközök alkalmazása is a konkrét szervezeti szituációtól 
és az ebből következő differenciáltság mértékétől függ A személyorientált koordiná
ciós eszközöket a szervezeti formák, valamint a vezetés „közvetlen irányításként" de
finiált funkciójának tárgyalása során mutatjuk be részletesebben 

Elsősorban a strukturális koordinációs eszközök kapcsán szokás megkülönböztet
ni a vertikális és horizontális típusú koordinációt A koordinációs megoldásoknak 
ezen megktilönböztetése a kommunikáció irányára utal. A vertikáfü koordináció el
sősorban az egymás alá- és fölérendelt szervezeti egységek (személyek) közötti kom
munikációt jelenti, amelynek jellegzetes megnyilvánulási formája az utasítás, illetve a 
jelentés A horizontális koordináció az azonos tevékenységi és hatásköri szinten lévő 
szervezeti egységek (személyek) közötti kommunikációhoz kapcsolódik 

2..1 .. 4 .. A konfiguráció mint másodlagos strukturális jellemző 

A munkamegosztást, a hatásköri rendszert, az alkalmazott koordinációs eszközöket 
elsődleges strukturális jellemzőnek tekintjük, ezzel szemben a konfiguráció másodla
gos vagy származtatott strukturális jellemző Az első három ugyanis gyakorlatilag kia
lakítja a szervezet struktúrájának vázát, azaz a konfigurációt (Sajátos módon sokak 
számára - ez alól nem kivételek hazai vállalataink sem - csak a konfiguráció megvál
toztatása jelenti az „igazi" szervezetalakítást, miközben egy-egy szervezeti egység el
tűnése, vagy újak felbukkanása a szervezeti ábrán nem feltétlenül jelenti a szervezet 
fennálló munkamegosztási, hatásköri stb rendszerének lényegi átrendezését) A kon
figuráció mint származtatott, de mindenképpen önálló jelentéstartalommal btró struk
turális jellemző a következő kategóriákkal írható le: 

„ a szervezet mé/y5égi tago/f5áqa, azaz a hierarchikus szintek száma a szervezet fő 
tevékenységi profilját tekintve; 

„ a szervezet széles5éqi tagoltsága, vagyis az egy vezető alá közvetlenül tartozó 
alárendeltek száma a hierarchia egyes szintjein (angolul: span of control; németül 
Leitungspanne); 

• az egyes szervezeti egységek mérete (az adott egységhez tartozó foglalkoztatot
tak száma). 

A következő fejezetekben az egyes szervezeti formákat vizsgáljuk Arra természete
sen nem vállalkozhatunk, hogy valamennyi lehetséges (elméletben és gyakorlatban 
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előforduló) szervezeti formával foglalkozzunk Könyvünkben az elméletben is, de a 
gyakorlatban mindenképpen alaptípusként értelmezhető, leggyakoribb szervezeti 
megoldásokat vizsgáljuk az ismertetett strukturális jellemzők mentén: így elsősorban 
a funkcionális, a divizionális és a mátrix formákat 

2..2.. Szervezeti alapformák 

2 .. 2.1 .. Funkcionális szervezet 

E szervezeti formát az egyik legrégebbi strukturális megoldásnak tekinthetjük A struk
túra jellegét tekintve az egydimenziós és a többvonalas szervezetek tipikus példája 
A funkcionális szervezet legfontosabb jellemzői a következők: 

• A szervezeten behil az elsődleges munkamegosztás a szervezeti funkciók szerint 
történik (például: fejlesztés, termelés, értékesítés) 

·· A hatáskörökre elsősorban a döntésijogkórök centralizációja a jellemző Mind a 
stratégiai, mind az operatív döntési jogkörök túlnyomó része a felsővezetéshez telepí
tett 

·· Igen lényeges jellemzőnek tekinthetjük az eröteljes szabályozottságra való tö
rekvést mind a munkamegosztás, mind a hatáskörök kialakításánál 

· A funkcionális szervezet működésénél a vertikális koordinációs megoldások 
játsszák a főszerepet; a kommunikációs csatornák elsősorban az alá-fölé rendelt szer
vezeti egységek között épültek ki. Horizontális koordinációra a szervezet struktúrája 
nem sok lehetőséget ad. A horizontális koordinációs szükséglet legtöbbször csak a fo
kozott felső vezetői tevékenységgel, a technokr atikus típusú koordinációs eszközök 
bővítésével, illetve pótlólagos strukturális koordinációs eszközök (például: projektek, 
teamek, törzskarok, bizottságok) beépítésével elégíthető ki 

A funkcionális szervezet konfigurációját - leegyszerűsített formában - az 5. ábra 
mutatja. 

Az 5 ábra természetesen csak a funkcionális szervezet egy lehetséges változatát 
mutatja be. A gyakorlatban e szervezeti forma számtalan variációjával találkozhatunk 
A funkcionális szervezeti forma ugyanis a gyakorlatban a vállalati felső vezetés és a 
végrehajtás közötti egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszony változása következté
ben módosul.. A vállalati méret, illetve diverzifikáció növekedése esetén a szervezet 
összetartása céljából funkcionális alapon kialakított alá- és fölérendeltségi viszony 
már nem bizonyul megfelelő garanciának a felső vezetés számára. Ezért a funkcioná
lis kapcsolatok (vonalak) mellett kiépítenek a szakmai irányításhoz közvetlenül n~m 
kötődő függelmi kapcsolatokat (vonalakat). Ily módon a szervezetben egyszerre van
nak jelen egymástól elváló ltiggelmi és szakmai alapú (funkcionális) kapcsolatok Ez
zel az össztevékenységért való felelősségvállalás (függelmi kapcsolat) elválik a közvet
len szakmai irányítástól. A függelmi kapcsolatok lényegéhez tartozik, hogy jelentős 
mértékben befolyásolhatják a funkcionális (szakmai) irányítást: a funkcionális vezetők 
szakmai jellegű döntéseit a függelmi felettesek (általában a felső vezetők) módosíthat-
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5. ábra 
A funkcionális szervezet alapformája 

Vállalatvezetés Törzskar 

Tervezés, 
pénzügy D 

funkcionális irányítás 

Alaptevékenység/végrehajtás 

Jelmagyarázat 

egyéb funkcionális jellegű feladatok irányítását ellátó egységek is kialakíthatók, 
- -- - - - - vonal-törzskari (pl. tanácsadó) kapcsolatok, 

szakmai tartalmú utasítási, jelentési kapcsolatok 

ják, esetleg azzal ellentétes értelmű utasításokat adhatnak E konfliktusok hol segítik 
a szakmai problémák célszerű megoldását, hol szakmai vitába bújtatott hatalmi titkö
zések alapjául szolgálhatnak A viták rendezése többnyire a felső vezetőre hárul, aki 
így kénytelen napi operatív problémák megoldásán fáradozni. A függelmi jellegű kap
csolatokat gyakran nevezik (elméletileg nem teljesen megfelelően) lineáris kapcsolat
nak, talán ezzel is érzékeltetve a linearitáshoz kötődő egyértelmű alá-fölérendeltségi 
viszonyt és szolgálati utat 

A gyakorlatban működő funkcionális szervezetekre tehát az erőteljes funkcionali
tás mellett a jelentős mértékű linearitás is jellemző A lineáris kapcsolatokkal rendel
kező funkcionális szervezetet az 6 ábra mutatja be 

A funkcionális szervezeti forma hatékony működésének jól meghatározható eló
feltételei vannak (Grochla, 1982, Ansoff-Brandenburg, 1971): 

• stabil piaci, tudományos-technikai és technológiai környezet; 
• viszonylag könnyen áttekinthető termelési tevékenység, nem ttil széles termék

skála 
Ilyen körülmények között a fonkcionális szervezetek számos előnyös tulajdonság

gal rendelkeznek: 
·· a funkcionális specializáció a termelékenység növekedését és az egységköltség 

csökkenését eredményezheti; 
• a termelési, illetve munkafolyamat szabályozottsága (standardizáltsága) jelentő

sen csökkentheti a koordinációs költségeket; 
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• 

6„ ábra 
A funkcionális szervezet konfigurációja 

Fejlesztés 

Végrehajtás 

Jelmagyarázat 
lineáris (utasítás-jelentési) kapcsolatok"' függelmi kapcsolatok, 
funkcionális alapú szakmai irányítási kapcsolatok, 
vonal-törzskari kapcsolatok (pi tanácsadók) 

Végrehajtás 

„ a stabil környezet és ebből következően a jó operatív válaszképesség5 miatt a vál
lalati stratégia kialakítása viszonylag egyszerű - és nem költséges ·- feladat 

A valóságban azonban a feltételek (stabilitás, relatíve szűk termelési profil) gyakran 
megváltoznak A növekvő diverzifikáció és környezeti dinamizmus következtében fel
színre kerülnek a funkcionális szervezet hátrányai (Fuch>-Wegner-We/ge, 1974): 

• növekvő diverzifikációnál az erőteljes funkcionális specializáció miatt az anyagi 
és információs kapcsolatok olyan nehezen áttekinthető rendszere jöhet létre, amely 
jelentős mértékben megemeli a koordinációs ráfordításokat (az anyagiakat és a szelle
mieket egyaránt); 

• a funkcionális specializáció felesleges mennyiségi és minőségi tartalékokhoz, 

s Szervezeti válaszképességen a környezeti változásokhoz való alkalmazkodóképességet, illetve -készsé

get értjük A szervezetek adaptációs képessége alapján me~k~l?~böztethetjü~ .az ~lland~sult ~Hapot fenn: 
tartásának képességét az operatív válaszképességet, a strategia1 es a strukturahs valaszkepesseget Az elso 
esetben a szervezetet stabil n1űködési és felépítési struktúra je!lemzi, s csak igen lassan változó környezeti 
feltételek között képes céljainak realizálására. Operatív válaszképesség esetén a szervezet a környezeti vál
tozásokra alapvetően csak a tevékenysége (termelése) mennyiségi jellemzőinek megváltoztatásával képes 
reagálni A stratégiai válaszképesség azt jelenti, hogy a szervezet (dinamikusan változó környezetben) ké-

es céljainak radikális változtatására, új stratégiai és cselekvési program alapján működési struktúrájának 
~talakítására is Az adaptáció legmagasabb fokát a strukturális válaszképességjelenti Ez azt fejezi ki, hogy 
a szervezet rendkívül dinamikusan változó környezetben működési struktúrájának megváltoztatása meilett 
felépítési struktúráját is képes alakítani, pontosabban: állandóan képes - a környezeti igényeknek megfele·· 
löen _ új szervezeti egységeket létrehozni és meglévőket megszüntetni (Ansoff és Brandenburg, 1971) 
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szervezeti redundanciához vezethet, illetve akadályozza a megváltozott környezeti 
feltételekhez való alkalmazkodóképesség érvényesülését; 

" a szervezet külső és belső kapcsolatainak egyre bonyolultabbá válásával a dönté
si hatáskörök centralizáltsága csökkenő mértékben képes valódi összhangot biztosíta
ni; 

• a centralizált hatáskörök és az erőteljes szabályozottság útján történő irányítás 
(vezetés) - a merevsége miatt - szintén akadályozza a szervezet adaptációs képességé
nek érvényesülését, továbbá a felső vezetés operatív túlterheltsége miatt nem mindig 
képes az összehangolt működést biztosítani 

4. táblázat 
A funkcionális szervezet jellemzői 

Funkcionális 
szervezet Legfőbb jellemzők 

Kialakításának és Stabil piaci, tudományos-technikai, technológiai környezet 
hatékony működésének Viszonylag könnyen áttekinthető termelési tevékenység, 
előfeltételei nem tú! széles termékskála. 

Strukturális 
jellemzői 

1 Munkamegosztás Elsődleges munkamegosztás funkciók szerint munkaköri leírások 

Erőteljes szabályozottság. 

2. Hatáskönnegosztás Döntési jogkörök centralizáltak 

Erőteljes szabályozottság. 

3 Koordináció Vertikális koordinációs mechanizmus számára kiépített csatornák 

Horizontális koordináció projektek, teamek, törzskarok és bizottságok 
működtetésével 

Je!lemzően technokratikus eszközök segítségével koordinál. 

4. Konfiguráció Lásd a 6. ábrát. 

Előnyei A specializáció a tennelékenység növekedését és az egységköltség 
csökkenését eredményezi 

A folyamatok standardizáltsága csökkentheti a koordináció költségeit 

A stabil környezetnek és az operativ válaszképességnek köszönhetően 
a vállalati stratégia kialakítása viszonylag egyszen1 és olcsó. 

Hátrányai Az alrendszerek erőteljes szegmentáltsága miatt egoista, _e_gymással nem 
kommunikáló funkciók léte 

Növekvő diverzifikáció esetén a materiális 
és információs kapcsolatok nehezen áttekinthetők 

Felesleges mennyiségi és minőségi tartalékok keletkezhetnek 

A megváltozott környezethez nem tud időben alkalmazkodni 

A centralizált döntési jogkörök miatt a felső vezetés nem mindig képes 
megfelelően koordinálni (felső szinten jelentős az operatiV túlterheltség 
~ „kémény effektus") 

A stratégiai szemlélet elhanyagolása (a vezetés elkényehnesedhet) 

Korlátozott lehetőségek a vezetőkivá!asztásra {mindenkinek speciális 
a tudása, korlátozott a lehetőség generalista vezetők kiválasztására) 



A fenti hátrányokat kiegészíthetjük még a következőkkel: 
• az egyes alrendszerek erőteljes szegmentáltsága miatt egoista, egymással nem 

kommunikáló funkciók alakulnak ki; 
• korlátozott a lehetőség generalista vezetők szervezeten beltili kiválasztására, a 

munkatársak többsége speciális tudással rendelkezik; 
• az operatív és stratégiai vezetés felső szintre való koncentrálása miatt az esetek 

többségében a felső vezetés kénytelen operatív kérdésekkel foglalkozni, így elhanya
golódik a stratégiai szemlélet 

A funkcionális szervezetek jellemzőinek összefoglalását a 4 .. táblázat tartalmazza. 

2 .. 2 .. 2 .. A divizionális szervezet 

2..2„2.1 .. A szervezet alapvető jellemzői 

Az első világháború után - a növekvő vállalati méretek miatt - egyre fontosabbá vált a 
szervezeti struktúrák vizsgálata, ktilönös tekintettel a szervezet egyes részeit össze
hangoló mechanizmusokra A nagyvállalatok vezetésének valójában három komoly 
feladatot kellett megoldaniuk: 

• a vállalatvezetés koordinációs tevékenységét támogató központi szervezeti egysé
gek kiépítését, s ezzel párhuzamosan jól működő felelősségi és elszámolási rendszer 
kialakítását a termelőegységek szintjén; 

• az összvállalati koordinációt segítő pénzügyi, tervezési és ellenőrzési rendszer 
megteremtését; 

• a stratégiai és operatív feladatok szétválasztását 6 

6 Az 1920-as évektől amerikai nagyvállalatok elsősorban a Genera! Motors, illetve a Du Pont játszottak 
úttörő szerepet e feladatok 1negoldásában Ugyan a Du Pont 191'7-től kezdődően jelentős összegeket fekte
tett GM·-részvényekbe és a Du Pont-tói számos vezető lépett át a GM-hez, mégis eltérő - egymástól független 
- okok és utak vezettek a divizioná!is szervezet kialakításához A General Motors 1916-ig holdingként 1nű
ködött és száinos leányvállalatot irányított 1917--ben a G!'-1 átalakult és a leányvállalatok divíziókká alakul
tak A GM gyors terjeszkedésével azonban nem változtak a szükséges irányba az összvállalati koordinációt 
és kontrollt biztosító eszközök és mechaniz1nusok; a vállalatóriás súlyos pénzügyi gondokkal küszködött 
Alfred p Sloan - a GM egyik vezető n1unkatársa, majd később elnöke - 1919 végén szervezetalakítási javas
latot dolgozott ki, a1nely a decentralizált szervezet centralizált koordinálásának és kontrolljának koncepció
ját foglalta össze - működőképessé téve a divizionálisnak nevezett, de mindaddig sikertelenül működő szer
vezeti formát. Donaldson Brown a század elején a Du Pont értékesítési osztályán dolgozott, és jelentős si
kereket ért el a cég beszámolási rendszerének kidolgozásában Az erőteljesen centralizált Du Pont 1921· 
ben alakította ki divizioná!is szervezetét Brown 192ltő[ a GM pénzügyi alelnöke lett és korábbi tapasztala
taira támaszkodva jelentős lépéseket tett a GM pénzügyi és eredmény-ellenőrzési rendszerének kidolgozá

sában (Tihanyi, 1995) 
A divizioná!is tipusú szervezeti megoldások teljes polgárjogot az USA·ban is csak a második világháború 

után nyertek (például a Ford 1946-ban, A Westinghouse, a General Electric és a Dow Che1nical 1950-ben 
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T 
A divizionális szervezetek fejlődési folyamatának elemzése azt bizonyítja ( Chand

/er, 1962), hogy e szervezeti forma alkalmazására elsősorban a következő feltételek 
mellett került sor: 

• növekvő vállalati méretek; 
• erőteljes termelési, illetve termékdiverzifikáció; 
• a vállalat növekvő internacionalizálódása. 
E szervezeti formára való áttérést tehát a környezeti kihfvásokra adott strukturális 

válasznak tekinthetjtik: a szervezet a megváltozott környezeti feltételekhez igazodva 
átalakítja a sh atégiáját és a szervezeti struktúráját is 

Divizionális szervezetekben az elsődleges munkamegosztás tárgyi vagy regio
nális elvü, azaz általában termékek (termékcsoportok), vagy vevők (vevőcsopor
tok) vagy földrajzi értelemben vett piaci régiók szerint tagolják a szervezetet, illet
ve alakítanak ki szervezeti egységeket A vállalaton beltil így kialakított relatíve au
tonóm felelősségi és elszámolási egységeket nevezik divízióknak 7 A divíziókat 
leggyakrabban termékcsoportok szerint hozzák létre. (Ez azt is jelenti, hogy általá
ban a korábbi termelési szervezet átalakítása jelenti a divíziók létrehozásának első 
lépését) 

A központ feladatai 

Az összvállalati szintű célok érvényesítése és feladatok ellátása érdekében az irányítá
si, koordinációs és ellenőrzési tevékenységet központi egységek látják el. A központ 
feladata elsősorban a források elosztása; a ktilönböző vállalati tevékenységek pontos 
elhatárolása (a divíziók egymástól független működési feltételeinek megteremtése); 
divíziók létrehozása és megsztintetése (a portfólió alakítása); valamint a divíziók mű
ködésének megítéléséhez (teljesítményének értékeléséhez) hatékonysági kritériumok 
kidolgozása és azok teljesülésének ellenőrzése. A felső vezetés ezen feladatok ellátá·· 
sár a kis létszámú központi szervezeti egységeket alakít ki. Ezek közé tartoznak általá-

tért át e szervezeti formára) Az 1950-·es évek elejére az amerikai nagyvállalatok mintegy harmada divizio 
nális fonnában 1nűkődött; az 1960-·as évek közepén már mintegy kétharmada Az 19'70-·es évek végén, az 
1980-·as évek elején a nagyvállalatok 96%··a a divizionális szervezeti fonnát választotta 

Európában az 1960-as évektől kezdődően indult meg a „divizionálási hullám" Az 197.0-es évek.elejére a 
100 legnagyobb angol vállalat közül 72 már divizionális formában működött; ugyanez a szátn Franciaor
szágban 54 és O!aszországban 48 Az NSZK-ban 1965-ben a nagyvállalatoknak még alig 2%-·a választotta ezt 
a megoldást 1968--ban azonban ez az arány már 12%, 1970-ben 40% és 1972-re a 60%-ot is eléri {Poensgen, 
1973) kL. 19 70-es évek végére a divizioná!is szervezeti forma a fejlett ipari országok nagyvállalatainak több 
ségénél általánossá vált 

7 A divízió latin eredetű kifejezés Katonai érte!e1nben hadosztályt jelent A „civil szférában" is 1negho 
nosodott e fogatom: meghatározott vállalati formák esetében a nagyfokú önállósággal rendelkező (kvázi 
autonóm) szervezeti egységeket nevezzük divízióknak A németek - főleg korábban - Sparte-nak (osztály .. 
nak) nevezték e divíziókat Emiatt azután sajátos fordításokkal és interpretációkkal találkozhatunk a ma· 
gyar szakirodalo1nban is Napjainkban az angol és német nyelvterületen egyaránt a „division" kifejezés 
használatos 
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ban a pénztigyi, a controlling-, valamint a személyzeti feladatokkal megbízott szerve
zetek (személyek) 

A pénztigyi és controlling-feladatokat ellátó egységek a divizionális szervezetek 
központjának kulcsfontosságti elemei Jó néhány divizionális szervezet esetében e két 
terület közös irányítás alatt működik, és általában ellátja a központi tervezési tevé
kenységek jelentős részét: a pénztigyi (likviditás, finanszírozás, cash-flow), valamint a 
rövid távti (éves, illetve 2-3 éves) eredménytervezést A hosszú távú (5-10 éves), kife
jezetten stratégiai jellegű tervezés ellátására általában külön szervezeti egységet hoz
nak létre vagy törzskar ként, vagy ideiglenes döntéselőkészítő bizottságként Csak vi
szonylag nagyméretű vállalatoknál alakítanak ki önmagában a stratégiai tervezéssel 
foglalkozó állandó központi szervezeti egységet 

A pénztigyi tevékenység banki, likviditási, finanszírozási, valamint a külső hatósá
gok és partnerek felé történő információszolgáltatási feladatokat foglal magában. 
A controlling pedig a vállalat egységei gazdálkodásának, működésének, illetve a mű
ködés eredményre gyakorolt hatásának megtervezését, nyomon követését és elemzé
sét végzi Mindezek azért kapnak kiemelt szerepet a vállalati központban, mert a 
divizionális szervezeteknél az operatív irányítás, utasítás helyett a pénzügyi típusú 
koordinációs eszközök játszanak elsődleges szerepet 8 A pénztigyi előír ások, valamint 
vállalati költségvetések egyszerre töltenek be tervező és irányító-ellenőrző (control) 
szerepet 

A központi tervezési feladatok tehát szorosan kapcsolódnak a vállalat pénztigyi irá
nyításához, illetve a controllinghoz A tervezési rendszer kialakítása és a tervkészítés 
komoly feladat elé állítja a divizionális szervezetek vezetőit, mivel egyszerre kell bizto
sítani az összvállalati célok teljestilését, az összvállalati érdekek érvényestilését, vala
mint a divíziók viszonylagos önállóságát Ezért a tervezési folyamat ellenirányú: a fe
ltilről lefelé (top-down) történő célkijelölés és az alulról felfelé történő építkezés 
(botlom up) egyszerre érvényestil A tervezési folyamat végén előálló költség-, illetve 
eredménytervekben pontosan elhatárolják az egyes diviziók feladatait, rögzítik a ve
ltik szemben támasztott teljesítménykritériumokat és az azokkal kapcsolatos elvárá
sokat is Ezek a tervek (működési keretek) általában a következő egy évre vonatkoz
nak; a diviziók számára többnyire nem határoznak meg konkrét feladatokat ennél rö
videbb időszakra (a havi vagy negyedéves tervek készítése általában már a divizióve
zetők hatásköre). Mivel az operatív termelésirányítás joga és feladata is a divízió veze
tőinek hatáskörébe tartozik, ezért a tervben elsősorban a működés pénztigyi feltéte
leit kell nagyon pontosan rögzíteni 

A divizionális szervezeti koncepció sikere nagymértékben azon is múlik, hogy 1\ di
víziók vezetése mennyiben azonosul a vállalati célokkal. Ezért a vezetők kiválasztása, 
állandó továbbképzése nagy jelentőséget kap .. A megfelelő kontroll érvényesülése mel
lett a divizióvezetők összvállalati célokkal való azonosulása lehet a biztosítéka a diví-

8 Ilyen értelemben pénzügyi tí'pusú koordinációs eszköz a controlling is, hiszen a költség-, fedezet-·, il
letve eredménytervek és beszámolók döntöen pénzértékben fejezik ki a működés eredrnényre gyakorolt 
hatását 
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ziók saját érdekeinek előtérbe helyezése (divízió egoizmus), a túlzott tartalékolás, a 
közös erőforrásokért való tisztességtelen harc elkerülésének Ez pedig átgondolt és 
folyamatos személyzeti politikát, tevékenységet igényel A személyzeti feladatokat el
látó központi egységnek ezen túl feladata az emberi erőforrás gazdálkodás vállalati 
szintű összehangolása, a vállalaton belüli munkaerőpiac működtetése, valamint az 
egységes, az összvállalati célok elérését biztosító érdekeltségi rendszer kialakítása 

A vállalati profilba tartozó termékek alap-, illetve alkalmazott kutatási igényességé
től ftiggően a központban ezen túl kialakíthatnak kutatási és fejlesztési egységeket; 
továbbá elég gyakori - a termékek és a beszerzési piac jellegétől függően - a közpon
ti beszerzési apparátus fenntartása a legfontosabb - több divízió által használt - anya
gok esetében A központi K+F tevékenység elhatárolásánál legtöbbször azt az elvet 
követik, hogy az egyes termékekhez tartozó gyártmány- és gyártásfejlesztési feladatok 
a divíziókhoz vannak telepítve, ugyanakkor a több termékcsaládot érintő, közös erő
forrásokat használó, nagy költségigényű vagy alapkutatás jellegű munkákat a köz
ponti fejlesztő egységekben (intézetekben, laboratóriumokban) végzik Találkozha
tunk a gyakorlatban olyan megoldásokkal is, amelyeknél a központi K+F egység bizo
nyos témákra tizleti alapon szerződik a divíziókkal 

A kutatás-fejlesztés és a beszerzés központi funkcióként való kialakítását az ezál
tal realizálható megtakarítások tehetik indokolttá. Pozitív szinergiahatás alatt olyan, a 
centralizált működésből eredő előnyöket érttink, amelyek az erőforrások egyesítése 
(centralizációja) eredményeként jobb összvállalati eredményhez vezetnek, mint 
ugyanazon erőforrások decentralizált felhasználásából származó egyéni eredmények 
összessége A szóban forgó erőforrások lehetnek pénztigyi, műszaki-technikai és em
beri erőforrások egyaránt 

A központi egységek, illetve a felső vezetés munkájának támogatása érdekében a 
felső vezetői döntéseket támogató egységeket is kialakítanak. Ezek általában: 

· vállalatpolitikai, stratégiai, 
• igazgatási, jogi, 
• szervezetalakítási, szervezetfejlesztési 

kérdésekkel foglalkoznak 
Általában tehát a központhoz tartoznak az egész vállalatot érintő igazgatási, jogi és 

belső ellenőrzési feladatok Ezt egyaránt indokolja a vállalati nagyság, a több országra 
kiterjedő vállalati tevékenység, valamint olyan tényezők (például partneri és állam
igazgatási feladatok, kötelezettségek), amelyek miatt a vállalat egészét érintő jogi kép
viseletet biztosítani kell 

A divizionális szervezetekben általában a következő központi szolgáltató egysége-
ket alakítják ki: 

• számítástechnikai és szervezési központ, 
" oktatási és továbbképzési központ, 
• piackutatás, 
• szállítás-anyagmozgatás 
Ezen egységek szolgáltatásait a divíziók legtöbbször - egyenes arányban a szolgálta

tás nagyságával, illetve értékével - megvásárolhatják (nagyon sokszor valóságos piaci 
áron) 
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A divíziók feladatai 

Az egyes divíziók relatíve nagy önállóságot élveznek A divízióvezetőkhöz nemcsak az 
operatív és adminisztrahv döntések tartozhatnak, hanem a hozzájuk tartozó termé
kek (vevők, illetve piaci régiók) vonatkozásában stratégiai jellegű döntések meghoza
talában is részt vehetnek Ahhoz, hogy a divíziók megfelelően működjenek, saját irá
nyító és végrehajtó apparátussal kell rendelkezniük Ennek kialakításakor az esetek 
többségében a funkció szerinti munkamegosztás elvét követik Így az egyes divíziók 
legtöbbször saját fejlesztési, beszerzési, termelésirányítási és értékesítési apparátussal 
rendelkeznek Ezzel a funkcionális specializáció, a szakértelem és a hatékonyság igen 
magas fokát ér hetik el, hiszen a munkatársaknak csak egy-egy termékcsoport fejlesz
tésével vagy termelésével kell foglalkozniuk 

A gyakorlatban léteznek úgynevezett divíziócsoportok is (ezeket nevezhetik vállala
ti- vagy tizleti tertileteknek is). A diviziócsoportokhoz tartozó divíziók általában rokon 
termékeket állitanak elő, vagy hasonló vevői, illetve régioríális feltételek között mű
ködnek A divíziócsoportok kialakítása és összefogása elsősorban a rendkívül nagy 
vállalati méretek miatt sztikséges A divíziócsoport vezetése a technológia, a kutatás
fejlesztés, a piaci kapcsolatok stb. hasonlósága miatt stratégiai és/vagy szinergia meg
fontolásokból olyan koordináló, irányító és ellenőrző funkciókat lát el, amelyek az irá
nyítása alá tartozó divíziók hatáskörét csupán az említett tertiletek valamelyikén és 
előre meghatározott módon korlátozza A divíziócsoporton beh.ili divíziók egyébként 
az eddig tárgyaltaknak megfelelően működnek, csak nem közvetlentil a vállalatrlélső 
vezetéssel állnak kapcsolatban, hanem a divíziócsoport vezetésével. A divfziócsoport 
vezetője - az adott területhez tartozó divíziók képviselőjeként (nevezik „szószóló
nak" is) - általában tagja a vállalat felső vezetői testületének 

A divízión belű! a termelőegységek és a divízió vezetője között az esetek többségé
ben lineáris jellegű függelmi kapcsolat áll fenn. Másképpen: a termelőegységek a divízi
óvezető közvetlen alárendeltségében vannak A divíziók irányításához szűkséges appa
rátus ugyanakkor jelentősen bővtil a hagyományos termelőegységek irányító apparátu
sához képest Ez az önállósággal szükségszerűen együtt jár. A divíziók tulajdonképpen 
úgy működnek, mint egy önálló vállalat: a ftiggelmi és a szakmai (funkcionális) jellegl.Í 
szervezeti kapcsolatok szinte valamennyi elemét felfedezhetjtik működéstikben A divi~ 
ziók kialakításakor rendszerint a korábbi funkcionális szervezeti egységek munkatár
sai közül biztosítják a divíziók irányításához szűkséges szakembergárdát 

A divíziókat nem szükségszerűen egy-egy gyárra vagy termelőüzemre telepítik 
Vannak ugyan olyan megoldások, amikor egy-egy gyár jelent egy-egy divíziót, de 
ugyanolyan gyakorisággal előfordulnak a gyakorlatban olyan esetek is, amikor két 
vagy több gyár együtt alkot egy divíziót A divíziók létrehozásánál tehát nem arról van 
szó, hogy az egyes gyárakból egyszerűen divíziókat csinálnak. A divíziók kialakításá
nak kritériumai a környezeti feltételek, a vállalati nagyság, a profil, a termékcsaládok 
kialakíthatósága, a technológiai és adminisztratív elszámolás, elkülöníthetőség alap
ján határozhatók meg 

A divízió működtetésével kapcsolatos hatáskörök jelentős része a divfzióvezetők 
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kezében van; a vállalati szervezet egészére így a döntések decentralizációja a jellem
ző. Ugyanakkor a divfziókon belül sokkal inkább hatásköri centralizáció figyelhető 
meg A döntések centralizáltsága itt általában. a funkcionális szervezetekével azonos 
f~kú Léteznek ugyanakkor olyan divíziók is, amelyeken belül a mátrix típusú irányí
tas elemeit fedezhetjük fel: például termékmenedzseri rendszer működik, vagy projek· 
tek, teamek segítik a divízióvezető munkáját 

* 

A divizionális szervezetek egyik központi problémája a megfelelő koordináció biztosí
tása. A divíziók egymástól való elhatárolása és a hatásköri decentralizáció az operatív 
(az utasítás jellegű) vertikális koordinációs tevékenységet nagyon szűk keretek közé 
szorítja Ebből adódóan a divíziók között fennálló - horizontális jellegű - kapcsolatok 
megfelelő kezelésé~ valamint az összvállalati célok érvényesülését biztosító koordiná
ciós eszközök kulcsfontosságú szerepet kapnak Ezek közű! a legfontosabbak: 

• A feladat· és hatáskörök egyértelművé tétele; a felelősségi rendszer megfelelő ki
al_akítás_a, valarr_iint - strukturális típusú koordinációs megoldásként - pótlólagos egy
segek letrehozasa (proJektek, bizottságok stb.). 

• Pénzügyi iránymutatások, költség-, fedezet-, illetve eredménytervek és beszámo
lók, v~lamint a teljesítményeket hűen tükröző belső elszámolóárak megteremtése 

• Atgondolt személyzeti politika a divíziók vezetőinek kiválasztásánál· az összválla
lati célok állandó tudatosítása, mint személyorientált koordinációs meg;ldások 

A divizionális szervezet konfigurációját a 7. ábra mutatja be 
A divizionális szervezeti forma kialakítása a következő előnyökkel járhat (Grochla

Thom,1980; Ansoff-Brandenburg, 1971; Frese, 1984): 

• a stratégiai és az operatív feladatok szétválása, a vállalat központi vezetése a stra
tégiai feladatokra koncentrálhat; 

· széles játéktér a centralizáció és decentralizáció célszerű mértékének megválasz
tásában, amelyet a szervezet lényegéből adódóan elsősorban a decentralizáció irányá
ba való törekvés jellemez; 

" a vállalati célok és a divíziók céljai közötti kapcsolat viszonylag könnyen megte-
remthető és egyértelművé tehető; 

· világos célmeghatározás a divíziók (illetve vezetőik) számára; 
• erőteljes piaci orientáció; 
• a piaci változások hatása közvetlenűl nem az egész vállalatot, hanem csak az 

egyes divíziókat érinti (ezt nevezik „rekeszelő hatásnak"), az esetleges negatív válto
zás,ok_ nem „a~ ~g~sz s~ervezetre hatnak (a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a kmalat bovitesevel, UJ vagy rokon termékek gyártásával, tehát egy erőteljes diverzifi
kációval a bajba jutott divíziók is viszonylag gyorsan megoldhatják gondjaikat); 

" alacsony horizontális koordinációs költségek (ez tényleges anyagi és szellemi rá
fordításokat is jelent, ugyanakkor kifejezhetjük ezzel a gyors döntésekből adódó meg
takarításokat is); 

" általában megnő az információáramlás és -feldolgozás sebessége Az egész válla
latot érintő problémák esetében a felső vezetés és az önálló egységek közötti egyértel-
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mű kommunikációs utak biztosítják az információk gyors áramlását és a visszacsato
lást Még inkább így van ez akkor, amikor csak az egyes divíziókat érintő információk
ról van szó: számos empirikus vizsgálat bizonyítja, hogy a kommunikáció az egyes 
szervezeti egységeken belül súrlódásmentesebb és gyorsabb, mint az egyéb szervezeti 
egységek között; 

· teljesítményre ösztönző felelősségi-érdekeltségi rendszer kialakulása 
A divizionális szervezeti forma egyéb megoldásokkal szembeni előnyei - összefog

lalva - a következő feltételek teljesülése esetén jutnak leginkább érvényre: 
• a vállalatot széles termékskála, heterogén termékek, különböző gyártási eljárá

sok jellemzik; 
" lehetőség van termékcsaládok/termékcsoportok (vevőcsoportok, régiók) kialakí

tására; 
" a vállalat egészében véve viszonylag dinamikus környezetben működik 
Összességében: a divizionális szervezet a változó piachoz jól alkalmazkodó, rugal

mas szervezeti forma 

2..2„2..2 .. A divíziók típusai 

A gyakorlatban a divíziók eltérő feladat- és hatáskörrel rendelkező felelősségi és elszá
molási egységként kerülhetnek kialakításra. Megkülönböztethetjük a cost-center, a 
profit- center és az investment-center megoldásokat (Magyarul az önálló költségköz
pont, önálló nyereségközpont és önálló tőkeallokációs központ kifejezések közelítik . 
talán legjobban az eredeti kategóriák tartalmát.) Az egyes divíziók mindhárom eset
ben elkülönült elszámolási egységnek tekinthetők (accounting entity) A divíziók ve
zetőire ugyanakkor eltérő felelősség hárul (responsibility center) Ennek megfelelően 
az egyes divíziótfpusokat mint különböző felelősségi és elszámolási egységeket jelle
mezhetjúk, ahol a különbségtétel alapja a divízióvezető felelősségének és a divízió tel
jesítménye megítélésének - az elszámolásnak - a tárgya .. Egy adott szervezeten belül 
az említett divíziótípusok homogén vagy vegyes alkalmazásával is találkozhatunk Az 
egyes divíziótfpusokra jellemző felelősségi és elszámolási viszonyok az 5 táblázatban 
láthatók 

A cost-center megoldás esetében a divízió vezetőjének felelőssége a működési költ
ségek alakulásához kötődik A divízió vezetője felelős a költségkeret (divízió szintű 

5. táblázat 
Az egyes divíziótipusok felelősségi és elszámolási viszonyai 

A divízió típusa 

Cost-center 

Profit-center 

Inve~tment-center 

A felelősség és az elszámolás tárgya 

A divízió működési költségei. 

A divízió árbevétele, működési költségei és ered1nénye. 

A divízió árbevétele, működési és egyéb költségei, ráfordításai, 
eredménye, valamint a működésbe bevont eszközök megtérülése. 
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költségterv) betartásáért; érdekeltsége a működési költségek minimalizálásához kötő
dik A költség minimalizálás természetesen nem „mindenek felett álló" cél, hiszen a di
víziónak a kijelölt tevékenységét megfelelő minőségi színvonalon kell ellátnia. 

A profit-center tfpusú megoldás alkalmazása esetén a divíziókat mint önálló ered
mé~y· (nyereség-) képző helyeket kezelik A kizárólag a költségekért való felelősseg 
helyébe egy magasabb szintű felelősség lép: a divízió vezetésének feladat- és hatáskö
re a működési költségeken túl kiterjed a divízió bevételei alakulásának befolyásolásá-· 
ra is Azaz: az árbevétel és a működési költségek egyaránt a divízióvezető kompetenci
ájába tartoznak A divízióvezető érdekeltsége ebben az esetben a divízió működési 
eredményének alakulásához kötődik 

Az investment-center tfpusú megoldás alkalmazása esetében a divíziók vezetésé
nek felelősségi köre tovább bővúl: a vezetők jogot kapnak arra, hogy pótlólagos erő
forrásokat szerezzenek, hogy válasszanak az alternatív forrásszerzési és befektetési 
lehetőségek között. A vállalat vezetése ebben az esetben tulajdonképpen a tőke mű
ködtetését „rábízza" a divízióra, amelynek vezetése a tőkeszerzés és felhasználás mi
kéntjéről - az összvállalati előirányzatok figyelembevételével - saját hatáskörében 
dönt Ez esetben az elszámolás tárgya a divízióra bízott tőke megtérülése. A divízióve
zető érdekeltsége a működésbe bevont tőke lehető leghatékonyabb felhasználásához 
kötődik 

A valóságban leggyakrabban a profit-center típusú megoldással találkozhatunk 
Utaltunk már rá, hogy léteznek olyan esetek, amikor az említett alaptípusokat kombi
nálják E kombinációk ugyanis lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy egy adott vállalat 
- például a profit-centerek és cost-centerek párhuzamos alkalmazásával - differenciált 
felelősségi és elszámolási rendszer kiépítésével reagáljon különböző termékcsoport
jai, vevői, régiói eltérő piaci feltételeire Mindezekkel együtt is kétségtelen azonban, 
hogy a divizionális felépítés előnyeit és hátrányait legjellegzetesebben a profit-center 
tfpusú divíziókra alapozott szervezeti megoldások mutatják Éppen ezért a követke
zőkben ezzel kiemelten foglalkozunk, s először e tfpus, majd a cost- és investment
center egységek sajátosságait vizsgáljuk 

2..2 .. 2 .. 2 .. 1 .. Profit-center típusú divízió 

Ez a legelterjedtebb, legjellegzetesebb divfziótípus A profit-center olyan szervezeti 
egység, amely tárgyi elven: termékek (termékcsoportok), vevőcsoportok szerint, vagy 
regionális elven - kerül kialakítást a és működésében nagyfokú önállósággal bír (kvá
zi autonóm) Vezetője az egység működési eredményének alakulásáért teljes felelős
séggel tartozik 

A profit-center kialakításának meghatározott előfeltételei vannak: 
• A profit-center termelési, technikai és adminisztratív szempontok szerint elkülö

mthető legyen; az eredményszámítás során a többi egységgel való összefonódás minél 
kisebb legyen Ez ugyanakkor feltételezi azt, hogy a bevételek és költségek, illetve rá-
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fordítások (az eredmény összetevői) alakulásának okai pontosan kimutathatók legye
nek 9 

• A profit-center eredményérdekeltsége, illetve vezetőjének felelőssége a nyereség 
(profit) alakulásáért csak akkor funkcionálhat megfelelően, ha a beszerzési és értéke
sítési piacok közötti választás, illetve a piaccal való közvetlen kapcsolattartás a profit
center vezetőjének hatáskörébe tartozik (A fejlett országokban, nem hiánygazdasági 
feltételek között a beszerzési feladatok egy részét a vállalati központ látja el. Amennyi
ben több profit-center ugyanazt a drága, esetleg nagy távolságról szállított alapanya
got használja, akkor a költségcsökkentés érdekében célszerű beszerzési erőfeszítései
ket koncentrálni A központ azonban ez esetben is legtöbbször csak lebonyolító jelle
gű szolgáltató funkciót lát el, amelyet a divíziók saját érdekükben vesznek igénybe: 
azért, mert ez olcsóbb, mint saját beszerző egységet működtetni) 

• Az előzőekből is logikusan következik, hogy a profit-center eredményének kiszá
mításakor csak az általa befolyásolható eredmény-komponenseket szabad figyelembe 
venni 

A megfelelő feltételek mellett kialakított profit-center működtetése az egyéb szerve
zeti megoldásokkal szemben számos előnnyel járhat: 

• Növekszik az egység operatív és stratégiai rugalmassága. A profit-centert ugyanis 
közvetlenül érik a piaci impulzusok, s ebből következően az egység vezetői rákény
szerülnek a gyors reakciókra, ugyanakkor arra is, hogy hosszabb távon is életképes 
megoldásokat keressenek 

• A profit-centerek kialakítása motivációs szempontból is lényeges előnyökkel jár
hat A profit-centerek vezetői gyakorlatilag önálló vállalatvezetői szerepet játszanak 
az operatív döntések és cselekvés, a termékeiket érintő stratégiai gondolkodás szük
ségessége, valamint az eredményért való felelősség miatt Tapasztalatok szerint ennek 
hatása sokkal inkább ösztönző, motiváló, mintsem bénító (felelősségtől való félelem) 

A profit-center megoldásnak - a számos jó tulajdonsága mellett - az elsődleges ve
szélye az egyes profit-centerek mint kvázi önálló szervezeti egységek túlzott egoizmu
sában, a részérdekek egészségtelen mértékű érvényesülésében mutatkozhat meg 
Mindezekből ugyanis az következhet, hogy az összvállalati cél másodlagossá válik az 
egyes profit-centerek saját céljaihoz képest Ez túlzott tartalékoláshoz, teljesítmény
visszafogáshoz s egyéb szervezeti veszteségekhez vezethet Ezt elkerülni csak nagyon 
átgondolt, differenciált eszközöket alkalmazó koordinációs tevékenységgel lehet 

A vállalatvezetés irányító-, tervező- és ellenőrzőmunkáját, illetve a profit-centerek 
vezetőinek tisztánlátását nagyban segítik a kúlönböző eredményszámítási módok és 
megtérülési mutatók, valamint a divíziók közötti teljesítményátadások esetén alkalma
zott, úgynevezett belső elszámolóár ak ro A belső elszámolóárak alkalmazásával kap
csolatos legnagyobb probléma, hogy elég nehéz torzításoktól mentes, az előállítók rá
fordításait és a felhasználók számára való hasznosságot egyaránt tükröző elszámoló-

9 A felelősségi és elszámolási egységek (így a profit··center) elhatárolásának kérdéseivel részletesen a ve
zetés kontro!t funkciója kapcsán foglalkozunk 

10 Ezeket részletesebben a vezetők áltat végzett kontroll tevékenység kapcsán tárgyaljuk 
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árakat kialakítani. Érdemes azonban megjegyezni, hogy számos kutató és gyakorlati 
szakember a nagy szervezeteken belüli versenyhelyzetet a sikeres működés egyik kul
csának tartja A szervezeten belüli versenyhelyzet azt jelenti, hogy az egyik profit-cen
ter például nem köteles félkész termékeit a másik - ugyanazon vállalathoz tartozó -
profit-centernek átadni abban az esetben, ha egy külső (idegen) vállalatnak jobb áron 
el tudja adni Így kemény belső piaci viszonyok teremtődnek meg a szervezeten 
belü!.11 (Hozzá kell tenni, hogy ez elsősorban az amerikai vállalatok egy részére igaz, 
de a koncepció az USA-ban is vitatott Az európai menedzser gondolkodása, és a ki
sebb vállalati méretek miatt pedig kontinenslinkön ez nem igazán jellemző a divizio
nális szervezetekre.) 

A profit-centerekre épülő divizionális szervezetekben nincs mindig kereskedelmi 
egység (beszerzés és értékesítés) a vállalati központban .. Ez esetben az értékesítés (az 
árképzéssel együtt) és a beszerzés is a profit-centerek feladat- és hatáskörébe tartozik 
(Más a helyzet akkor, amikor például kiemelt jelentőségű, exportértékesítésről vagy 
nagy értékű, több profit-center által használt anyagok beszerzéséről van szó.) 

A központi szolgáltatóegységekkel (számítástechnikai és szervezési központ; piac
kutatás; szállítás-anyagmozgatás stb) kapcsolatban korábban említettük, hogy az 
ezek által nyújtott szolgáltatásokat a divíziók általában megvásárolhatják (nagyon 
gyakran valóságos piaci áron) Természetesen itt is komoly koordinációra van szűk
ség a központ és a profit-centerek között a feladatok és hatáskörök elhatárolását ille
tően, mert az említett tevékenységek szinte mindegyikét (szervezés, piackutatás stb) 
a profit-centereken belül is végzik, hiszen az egyes profit-centerek általában saját fej
lesztési, termelési, marketing-, értékesítési, és gazdasági apparátussal is rendelkeznek 

11 A belső vállalati verseny egyik legjobb példáját a Procter & Gamble·nél találtuk, ahol az egyes márkák 

menedzserei is versengenek egymással Ezt 1931 óta folytatja a vá!la!at a következő jelszóval: „Az egyes 
márkák között i•szabadfogásÚ<< a verseny, minden eszköz megengedett." A vállalat vezetése már akkor, az 

1930·as években úgy vélte, hogy kizárólag a belső versengés ösztönzése mentheti meg a vállalatot attól, 
hogy „eltunyuljon" Az egyes márkák menedzserei nem is kapnak a válla!atvezetéstöl több és részletesebb 

belső információt, mint ami egyébként nyilvános publikáció formájában a rendelkezésükre áll, fogalmuk 

sincs arról, hogy állnak a velük versengő márkatársak Ráadásul a belső versenyre külön szóhasználatuk, 
nyelvezetük is kialakult: „kreatív konfliktus"··ról, „ötletpárbaj ·-ró!, „pártütés"-ről beszélnek A P & G tudata·· 

san törekszik arra hogy átgázoljon a hagyományos tradicionális szabályokon. Amikor a P & G-nél az egyik 

termékmenedzserrel erről a témáról beszélgettünk, azt is megemlítettük, hogy tapasztalataink szerint a vál

lalat termékmenedzserei szinte a piaci sikernél is jobban örülnek annak, ha sikerül „kinyírni" a vállalati kol
léga termékét Megjegyzésünket igy kommentálta: „Néhány évvel ezelőtt, amikor 1ninőségellenőrként doJ .. 

goztam a vá!lalatnál az amerikai fogorvosok szövetsége éppen a »Crest1< fogkrém minőségi engedélyét küld· 

te meg nekünk Pár nap múlva összefutottam egy másik fogkrém termékmenedzserével, aki így szólt félig 
viccelődve: „Mivel lehetne kinyírni ezt az új fogkrémet? ti 'A P & G·· né! az új termékek jelentős hányada an

nak köszönhető, hogy az egyes termék1nenedzserek szeretnek túltenni egymáson Ráadásul a vállalaton be·· 

!ül a menedzserek egyes generációi is állandó versenyben vannak egy1nással. A vállalaton belüli terméköt

letverseny legkiválóbb vállalata az IBM Nemcsak az ötletek „illegális becsempészését'· támogatják hivatalo
san, hanem az egyes ötleteket ún „teljesi'tménypárbaj" alkalmazásával hasonlítják össze Ezek a „párbajok" 

nem vázlatrajzok vagy javaslatok között folynak, hanem valódi termékprototípusok vagy szoftverek között 
(Peter:s-Waterman, 1986, 247 old) 
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2..2..2.2..2 .. Cost-center típusú divízió 

A korábban adott definfciónak megfelelően cost-centeren olyan divíziótípust értlink, 
amelyben az egység vezetőjének felelőssége egy előzetesen meghatározott költség
terv betartására terjed ki, illetve ahol - egy adott forgalom, illetve termelési mennyi
ség mellett - az érdekeltség a működési költségek minimalizálásához kötődik Más
képpen megfogalmazva: a cost-center olyan korlátozó irányítási koncepció, amely a 
költséghordozó egységeket a tervezett és a tényleges költségek közötti különbség 
alapján értékeli Ez az értékelés azonban csak a cost-centerek által befolyásolható 
költségeket tekintheti kiindulási alapnak A költségtervek mellett a termelés és egyéb 
szolgáltatások színvonalának biztosítása érdekében általában kötelező minőségi mu
tatókat is meghatároznak a cost-centerek számára 

A divizionális szervezetekben cost-center típusú divíziók kialakítására általában a 
következő körülmények között kerül sor: 

" A környezet viszonylag dinamikus, ugyanakkor a vállalat vezetésének lehetősége 
van arra (vagy rákényszerül), hogy termékeinek zömét néhány piacra koncentrálja 
(A cost-centerek ugyanis korlátozott hatáskörrel rendelkeznek az értékesítési irányok 
megválasztásánál, e feladatokat a vállalati központ látja el Ez viszont csak nem túl ki
terjedt piaci diverzifikáció mellett valósítható meg, főleg nagyobb szervezetek eseté
ben) 

• Olyan a vállalat környezete, amelyben gyakran kell kényszerpályákkal számolni. 
Ez lehet például olyan típusú jogszabály, rendelkezés, amely jogilag nem teszi lehető
vé (vagy nagyon megnehezíti) a vállalat belső egységeinek közvetlen részvételét az ér
tékesítési, piaci tevékenységben vagy önálló elszámolás megvalósításában 

• A vállalati méretek meglehetősen nagyok, a termelési és termékdiverzifikáció 
ugyanakkor közepes Az egyes divíziók termelési, technikai és adminisztratív szem
pontok szerint jól elkülöníthetők, de az eredményszámításnál a többi egységgel való 
érintkezésük, kooperációs kapcsolataik jelentősek; a bevételek alakulása nehezen 
köthető egyértelműen egy adott divízióhoz 

• A beszerzési, de különösen az értékesítési piacok közötti választás korlátozott a 
divíziók számár a. A piacokkal való közvetlen kapcsolattartás és az ehhez kapcsolódó 
hatáskör döntően a vállalat vezetése és a központi funkcionális egységek kompeten
ciájába tartozik. Ez következhet a már említett külső - jogi típusú - korlátozó feltéte
lekből, vagy akár a vállalat üzletpolitikai megfontolásából is 

A felsorolt befolyásoló tényezők, feltételek miatt a cost-centerek vezetőit a profit
centerhez képest eltérő feladat- és hatáskörrel, azaz felelősséggel ruházzák fel. Az 
azonban mindenképpen elmondható, hogy a funkcionális szervezetek végrehajtó egy
ségeinek irányítóihoz viszonyítva a cost-center vezetőjének jelentősen megnő az önál
lósága, bővülnek a hatáskörei, s ezzel a felelőssége is 

Az említett körtilmények fennállása vagy egy óvatos szervezetalakítási stratégia kö
vetkeztében a cost-center típusú elszámolási egységek kialakítása a funkcionális szer
vezet átalakításának első fázisát jelentheti A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a funkcio-
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náli.s .szervezetekhez képest a co.st-center típusú divíziók működtetése eredménye .. 
kéni: 

• a vállalat vezetése több időt fordíthat a stratégiai feladatokra; 
• a vállalati célok alapján a szervezeti egységek céljai könnyebben meghatározha

tók és azok jobban kapcsolhatók egymáshoz; 

• viszonylag alacsonyak a vállalat koordinációs költségei (azonos méreteket feltéte
lezve jelentősen csökkenhetnek a vállalati általános költségek a funkcionális szerve
zethez képest); 

• a vállalatot érő zavaró tényezők jobban lokalizálhatók, a már említett rekeszelő 
hatás itt is megfigyelhető; 

• a felső vezetés és a cost-centerek között egyértelműbbek a kommunikációs utak, 
gyorsabb az információáramlás és a visszacsatolás; 

" a költséggazda szemlélet és a nagyobb fokú operatív önállóság nagyobb teljesít
ménykényszerrel jár hat egytitt 

Az előnyök mellett azonban a cost-centerek esetében is megfigyelhetők azok a ve
.szél1Jek, amelyek a profit-center divíziók esetében is negatívan befolyásolták a műkö-
dés hatékonyságát A cost-centerek sem mentesek az egoizmusra való hajlamtól, az 
összvállalati célok gyakran háttérbe szorulnak a saját célokhoz képest Nagyon fontos 
tehát, hogy a vállalat vezetése változatos, a sajátosságokhoz jól alkalmazkodó koordi
nációs mechanizmusokat alakítson ki. A cost-centerek vezetőinek felelőssége miatt eb
ben az esetben a pénztigyi jellegű koordinációs eszközök elsősorban a költségek olda
láról szabályozzák az egyes divíziók működését. A divíziók költségterve kap kitünte
tett szerepet, ez kapcsolódik a vállalat (illetve a többi divízió) forgalmi, termelési, 
pénztigyi és költségterveihez 

A cost-centerek esetében is nagy a jelentősége a jól orientáló, a tényleges ráfordítá
sokat hűen ttikröző belső elszámolóáraknak (mint koordinációs eszköznek) Ez abból 
is következik, hogy egy alapvetően cost-centerekből álló szervezet esetében problema
tikus az egyes szervezeti egységek elkülönítése - legalábbis az összvállalati eredmény
hez való hozzájárulás szempontjából A jó belső elszámolóárak ugyanakkor komoly 
teljesítménynövelő hatással járhatnak A cost-centerek számára ugyanis gyakran lehe
tővé teszik, hogy bizonyos szolgáltatásokat, tevékenységeket ne a többi cost-centertől, 
illetve központi funkcionális egységtől vásároljanak meg - amennyiben a vállalaton 
kívül (a piacon) olcsóbb megoldást találnak Ez természetesen a belső verseny élénkü
lését, fokozottabb teljesítménykényszert jelenthet, ami erősítheti a költségcsökkentési 
hajlandóságot A költségcsökkentési orientáció, illetve érdekeltség erősítése azonban 
a cost-centerek alapvető problémájára világit rá: a költségcsökkentési érdekeltség -
szemben az eredménynövelési érdekeltséggel - az esetek többségében nem biztosít 
elegendő motiváló erőt (Ezt sem lehet azonban abszolutizálni, hiszen a negatiV ösz
tönzés is ösztönzés: amennyiben a költségkeret be nem tartása a cost-center vezetőjé
nek a jövedelmében is megmutatkozik, úgy ez eléggé ösztönző lehet - még ha negatiV 
értelemben is) Az előirányzott költségek betartására való ösztönzés általában a racio
nalizáló, s nem a vállalkozó, az innovatív magatartást támogatja A fejlett ipari orszá
gokban, a legdinamikusabban fejlődő ágazatokban a vállalatok vezetői ezért is nem 
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igazán hívei a cost-center típusú megoldásoknak {szemben a p;ofit-~enterekkel) Az a 
tapasztalat ugyanis, hogy a dinamikus piaci és technológ1a1 valtozasok mellett alkal-
mazott cost-centerek „elszegényítik" a szervezetet . _ . 

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy ne Iennenek pozitív tapasztalatok a 

t-center megoldással kapcsolatban. Az alkalmazás sikere (hasonlóan a profit-cente-
cos ki' h , . 

k k. Iakításához) alapvetően azon múlik, hogy a cost-centere etre ozasa mennyire 
rera ''h ·· bfl' felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek a szervezet egeszet osszu távon e o ya-
solják, meghatározzák 

2.2.2.2„3. lnvestment-centertípusú divízió 

Az investment-center típusú divízió vezetését a profitérdeke_ltség mellett a rábízott_ tő
ke minél jövedelmezőbb működtetésében is érdekeltté teszik A gyakorlatban ez ugy 

1 • ul meg hogy az eredményértékelést összekapcsolják a tőkemegténilés értékelé
va os ' , . ·1 , , k k' h t 
sével Ily módon az investment-centert a profit-center tovabbfq esztesene te mt e -
· ·k Mivel a tőkemegtérülésnek csak a hosszabb távú alakulásából vonhatók le meg
J~ pozott következtetések az egység irányításának minőségéről, illetve a tőkeszerzési 
:sa befektetési döntések hatása általában csak hosszabb távon jut érvényre, ezért az 
investment-centerek vezetőinek érdekeltsége is hosszú távúvá alakul 

Mauriel és Anthony empirikus vizsgálata több mint 1500 amerikai közép- és nagy
vállalat 81 %-ánál mutatott ki profit- és investinent-center típusú szervezeti megoldáso
kat (Mauriel-Anthony, 1966, 98-105. old) Ezeket a típu;5okat azonban nem tud_ták 
egymástól megfelelően elkúlöníteni, így csak azt állapította_k m:g', h~gy az_alapvetoen 
profit-center típusú divíziókat működtető szerv~zetek t~bbs~genel _az mvest~ent
center típusú megoldások egyaránt megfigyelhetok V1zsgalata1k szermt_a megkerde
zett mintegy 1500 vállalat 70%-ánál fordultak elő investment-centerek Osszehasonh
tásra alkalmas, ilyen sokasággal dolgozó, európai helyzetet vizsgáló felmérések az 
1960-as évekre vonatkozóan - tudomásunk szerint - nem születtek Az NSZK-ban az 
19 70-es évek elején azonban készült két olyan felmérés (Poensgen, 1973 és Drumm, 
19 72), amelyek összehasonlításra adnak lehetőséget Ezek a vizsgálatok azt mutatJák'. 
hogy a német vállalatoknál jóval kevesebb volt az investment-cent~r, mmt az_ amenka1 
vállalatoknál Az 1970-es évek elején végzett vizsgálatok eredmenye napJamkban is 
érvényes lehet: Németországban a széles körben elterjedt p;o?t-ce~ter_ek_ viszonylag 
ritkábban kapnak hosszú távú tőkeműködtetésre feliogos1to hatáskoroket; az m
vestinent-center megoldások jellemzőit ·- az amerikai vállalatokhoz képest - k_evésbé 
figyelhetjük meg (Megítélésünk szerint ez az állítás általánositható az európai feilett 
ipari országokra.) 
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2„2.2..3 .. A divizionálís szervezetek működésének átfogó jellemzése 

A divizionális szervezetek elónyei leginkább az e@értelmű fe/e/ósségi rendszer kia
/akíthatóságában, a szervezet rugalmasságában és a munkatársak jó motiválhatósá
gában mutatkoznak meg A felelősségi rendszer egyértelművé tételét elsősorban az 
teszi lehetővé, hogy az összvállalati bevételek és a költségek, illetve ráfordítások -
megfelelő belső elszámolási rendszer segítségével - jól szegmentálhatók, s az egyes 
szervezeti egységekhez, divíziókhoz rendelhetők Ebbe beleértendők olyan költségek 
is, amelyek egy funkcionális szervezetben esetleg csak közös költségként számolha
tók el A divízió így egyszerre lehet elszámolási egység (accounting entity) és felelőssé
gi központ (responsibility-center), ami a funkcionális szervezeti formánál rendkfvúl 
korlátozottan valósítható meg A divíziók (mint felelősségi és elszámolási egységek) 
megfelelő alapul szolgálnak a vállalati szintű összehangolt működést és a decentrali
zált irányítást egyaránt biztosító kulcsfontosságú koordinációs eszközrendszer, a 
controlling kialakításához is 

A divizionális szervezetek az operatív és a stratégiai mellett strukturális válaszké
pességgel is rendelkeznek. Kialakításuk ugyanis a vállalat lényeges környezeti feltéte
leihez, illetve adottságaihoz igazodva történik Sőt, az egyes divfziókon belül is meg
van annak a lehetősége, hogy - a hatékonyabb alkalmazkodás érdekében - olyan kü
lönböző alrendszereket hozzanak létre, amelyek az egyes termékek vagy piacok jelle
gének még jobban megfelelnek Ezzel gyorsabban reagálnak a gyors piaci változások
ra, az egyes termékekkel kapcsolatos speciális elvárásokra; megnövekszik az informá
cióáramlás és -feldolgozás sebessége Az ajánlati paletta kiszélesítésével, új termékek 
kifejlesztésével esetleg kisebb-nagyobb új divfziók alakíthatók ki, a veszteségesek 
ugyanakkor viszonylag gyorsan, az egész vállalat létét nem kockáztató szervezeti 
megrázkódtatások nélkül megszüntethetők 

A divizionális szervezetek előnyös motivációs lehetőséget ,kfnálnak a vállalat veze
tése számára. A döntési kompetencia és az eredményért való felelősség delegálásával 
a profit-center vezetője például szinte egy önálló tevékenységet folytató vállalati veze
tő helyzetébe kerül, aki elképzeléseit nagy önállósággal valósfthatja meg A tapaszta
latok azt mutatják, hogy a profit-centerek vezetőiből általában olyan vezetői gárda ala
kul ki, amelynek tagjai alkalmasak a legfelsőbb szintű menedzseri funkciók betöltésé
re is 

A divíziók működésének elengedhetetlen feltétele a már többször tárgyalt haté
kony koordinációs mechanizmusok kiépítése A részterületek nagy autonómiája olyan 
koordinációs mechanizmusok alkalmazását teszik szükségessé, amelyek biztosítják, 
hogy az egyes divfziókban folyó munka összhangban legyen a vállalatvezetés céljaiv<il 
Ezzel egyben minimalizálni igyekszenek az önállóságból adódó divízió egoizmus-ve, 
szélyét is A divfziókban folyó tevékenységek összehangolásának legfontosabb eszkö
ze a már említett controlling, amelynek eszközeivel (költség-, fedezet-, illetve ered
ménytervek és beszámolók) a vezetés az egységek relatív önállósága és függetlensége 
megőrzése mellett az összvállalati szintű irányftás és ellenőrzés egyértelműségét 
igyekszenek megteremteni Ezen koordinációs eszközök. szerepét úgy is meg lehet fo-
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6, táblázat 
A divizionális szervezetjelletnzői 

Divizionális szervezet Legfőbb jellemzők 

Kialakításának Széles termékskála, heterogén termékek 

és hatékony Termékcsaládok {vevőcsoportok, régiók) kialakításának 

működésének lehetőségei 

előfeltételei Viszonylag dinamikus környezet. 

Strukturális jellemzői 

l Munkamegosztás Az elsődleges munkamegosztás: tárgyi (termékek, vevők) 
vagy régionális elv szerinti divíziók 

Funkcionális irányító, ellenőrző és szolgáltató egységek a központban 

Egyes központi funkciók kialakítását: 
a párhuzamos 1nunka elkerülése (pi fejlesztés), 
a tételnagyságból származó előnyök (pt anyagbeszerzés), 
az eszközök kapacitásainak jobb kihasználása, 
az egységes piaci fellépés lehetősége tehetik indokolttá. 

2„ Hatáskörmegosztás A döntések decentralizáltak a központ és a divíziók 
viszonylatában (relatíVe autonóm divíziók) 

A döntések centralizáltak a divíziókon belül. 

3„ Koordináció Az operatív, divíziók közötti horizontális koordináció nem jelle1nző 

Az utasítás jellegű vertikális koordináció minimális 

Leginkább technokratikus eszközökkel történik 
a koordináció: pénzügyi és controlling rendszer segi'tségével 

Jelentős szerephez jut a vezetőkivá!asztás (mint 
személyorientált koordinációs eszköz). 

4. Konfiguráció Lásd a 7. ábrát. 

Előnyei A stratégiai és az operatív feladatok szétválaszthatók 

A divfziók számára világos cél( ok) határozható(k) meg 

Erőteljes piaci orientáció 

Rekeszelö hatás 

Alacsony horizontális koordinációs költségek 

Ieljesftményre ösztönző felelősségi és érdekeltségi rendszer 

A divfziók bőven kinálnak általános vá!lalatvezetési 
tapasztalattal rendelkező vezetőket. 

Hátrányai A stratégiai és a taktikai„operatív fe'tadatok nehezebb integrációja 

Divízió egoiz1nus 

A decentralizációval járó létszámnövekedés, párhuzamos funkciók !éte 

A túlzott decentralizációval a szinergiahatásbó! eredő előnyök 
elveszhetnek 

75 



galmazni, hogy alkalmazásukkal a vállalatvezetés döntési teret alakít ki a diviziók szá
mára. A döntési tér pedig lehetőséget ad az önálló, alternatív megoldásokra is 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek megteremtése nehéz feladat Elsősorban 
amiatt, mert sokszor nincs arra lehetőség, hogy olyan „autonóm" vállalati területeket 
hozzanak létre, amelyek semmilyen kapcsolatban nem állnak más területekkel Bizo
nyos mértékű kölcsönös függőséggel számolni kell a divíziók, illetve a divíziók és köz
ponti egységek között Különösen ott, ahol a divíziók között kooperáció van, s az 
egyik működése - ha kis!nértékben is - befolyásolja a másik tevékenységét, teljesítmé
nyét, vagy közös - esetleg szűkös - erőforrásokra támaszkodnak Ezekben az esetek
ben ugyanis a divíziók között megjelenhetnek olyan konfliktusok, amelyek próbára te
szik a vállalat vezetésének irányítási és koordinációs képességét; nehezítik például a 
már említett controlling eszközök hatékony működtetését 

Összességében azonban a divizionális szervezeteket pozitívan ítélhetjük meg: a 
konfliktusok feloldására, a koordináció megfelelő, hatékony érvényesülésére sokkal 
jobb lehetőséget teremtenek e szervezeti megoldások, mint a korábban tárgyalt funk
cionális szervezetek A divizionális szervezetekről ismertetettek összefoglalását a 6 
táblázat tartalmazza 

2.2..3 .. Mátríxszervezet 

A mátrixszervezet lényegét legáltalánosabban úgy lehetne meghatározni, hogy e for
mánál az elsődleges munkamegosztás szintjén két munkamegosztási elvet egyszerre 
(szimultán) alkalmaznak. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a mátrixszervezet a 
többdimenziós szervezeti formák családjába tartozik 

A mátrixszervezeteknek eltérő megjelenési formái léteznek, amelyek gyakorlatilag 
az alkalmazott munkamegosztási elvek „kombinációi" alapján jönnek létre .. A leggyak
rabban előforduló kombinációk a következők: 

• funkció - tárgy (funkcionális-tárgyi mátrix), 
• funkció - régió (funkcionális-regionális mátrix), 
· funkció - funkció (funkcionális mátrix), 
„ tárgy - régió (tárgyi-regionális mátrix) 
A munkamegosztás funkcionális-tárgyi kombinációja kétféle megoldást takar: a ter

mék- és a vevőorientált mátrixszervezeteket (lásd a 8 .. és 9 .. ábrát) 
A funkcionális-regionális típ\jsÜ munkamegosztás alapján létrejövő mátrixszervezet 

konfigurációját a 10 ábra mutatja 
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8„ ábra 
Iermékorientált mátrixszervezet 

Vállalatvezetés 1 

1 Fejlesztés 1 

A 
- termék· 

csoport 

B 
f--- termék· 

csoport 

e 
- termék· 

csoport 

9„ ábra 
Vevőorientált mátrixszervezet 

Vállalatvezetés 1 

1 
Fejlesztés j 

A 
- vevő-

csoport 

B 
f--- vevő-

csoport 

e 
- vevO.· 

csoport 

1 

Termelés· 

1 1 

Kereske-

1 

1 Pénzügy/ 1 
irányítás delem controlling 

1 

Termelés-

1 1 

Kereske-

1 

1 Pénzügy/ 1 
irányítás delem contro!ling 
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10. ábra 
Regionális mátrixszervezet 

Vállalatvezetés 1 

1 

Fejlesztés 1 

1 

Termelés·· 

1 1 

Kereske·· 

1 

1 

Pénzügy/ 1 

irányítás delem controlling 

A 
~ 

régió 

B 
f--

régió 

f--
e 

régió 

A funkcionális-tárgyi és a funkcionális-regionális mátrixoknak van még egy érdekes 
formája Ez akkor jön létre, amikor a tárgyi vagy regionális elvű munkamegosztás so
rán a termékcsoportokra, a vevőkre, vagy a régiókra létrehozott divíziók vezetői és a 
funkcionális egységek vezetői közötti hatásköri kapcsolatokat egy mátrix-struktúrába 
rendezik Ezt a formát divizionális alapú mátrixszervezetnek nevezik 12 Ennek egy le
hetséges változatát mutatja a 11 ábra 

Ez a megoldás a divizióknak az önálló felelősségi és elszámolási egységként törté
nő kezelését sok tekintetben kétségessé teszi, ennek ellenére megtalálhatók a gyakor
latban e formák 

Ugyancsak mátrix tfpusú szervezeti megoldást jelentenek azok az esetek, amikor a 
szervezetben kialakított projektekben folyik a vállalat alapvető tevékenysége (gondol
junk például fővállalkozó építőipari vagy tanácsadó cégekre), és az állandóan változó 
projektek vezetőinek a kompetenciáit (hatásköreit) azonos szintre hozzák a stabil (ál
talában funkcionális) egységek vezetőinek hatáskörével Az így létrejövő mátrixszer
vezet leggyakoribb változatát (a projekt-funkcionális kombinációra éptilő tfpust) mu
tatja a 12 .. ábra. 

12 fgy elvileg beszélhetünk termék(csoporth vevő(csoport)- és regionális tfpusú divizionális alapú mátrix-
ró! 
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12,. ábra 
Projektorientált mátrixszervezet 

Vállalatvezetés 1 

1 Fejlesztés 1 
1 

Termelés-

1 1 

Kereske-

1 

1 Pénzügy/ 1 

irányítás delem controlling 

A 
~ 

projekt 

f---
E 

projekt 

e 
~ 

projekt 

Voltaképpen a projektek is a tárgyi (termék, vevő, illetve ezek csoportjai) vagy a re
gionális elvű munkamegosztás eredményeképpen jönne~ létre, a különbség azonban 
az előzőekhez képest eléggé jelentős a tekintetben, hogy mfg a termékcsoportokért, 
vevőcsoportokért vagy régiókért felelős vezetők, vagy egységek (esetleg divíziók) 
hosszú távon változatlan formában működhetnek, addig a projektek - mivel mindig 
adott feladatok elvégzésére jönnek létre - konkrét formájukban ideiglenesnek tekint
hetők Így a projektorientált mátrix struktúrák lényege a folyamatos változás 

Inkább elméleti megoldásnak tekinthető a funkcionális-funkcionális munkamegosz
tást alkalmazó mátrixszervezet, amelyben a funkciókat aszerint választják szét, hogy 
azok az irányítási vagy a reálszférához tartoznak. 

A tárgyi-regionális mátrix értelmezése előtt egy kis kitérőt kell tennünk A mátrix
szervezet lényegének megértéséhez hozzá tartozik a kettős munkamegosztásból ere
dő metszéspontok vizsgálata A mátrix.struktúra metszéspontjai egy-egy végrehajtan
dó feladatnak vagy szervezeti egységnek feleltethetők meg Az első esetben arról van 
szó, hogy a mátrixszervezetben a kettős munkamegosztás és az ehhez kapcsolOdó 
speciális hatáskörmegosztás miatt bizonyos feladatok ellátásával kapcsolatos döntése
ket, illetve magát a feladat végrehajtását a két felelős (esetünkben a funkcionális veze
tő és a termékcsoportért felelős igazgató) együtt határozza meg (lásd a 8. ábrát, illetve 
a 9, 10. és 12. ábrákat is) 

A másik esetre - amikor a metszéspont egy szervezeti egységet jelképez - tipikus 
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példa a multinacionális vállalatokra jellemző, úgynevezett nemzetközi mátrix. A két 
dimenzió (régiók és termékcsoportok/üzleti területek) metszéspontjában ebben az 
esetben divíziók Uogilag önálló vállalatok) találhatók A divíziók vezetői ily módon 
kettős irányítás alá kerülnek (nem a hagyományos szakmai és függelmi irányítás értel
mében): a regionális vezetők a régióra sajátosan jellemző piacpolitikai, értékesítési 
szempontoknak, a termékcsoport/üzleti terület vezetők pedig a vállalati stratégiába 
illeszkedő termékpolitikai, termékfejlesztési elképzeléseknek kívánnak érvényt sze
rezni az irányftásuk alá tartozó vállalatok tekintetében - nyilván nem kevés konfliktus 
árán. (Ennek egyik példája az Asea Brown Boveri - ABB - nemzetközi mátrixa, ame
lyet az 13. ábrán mutatunk be.) 

Még egy különbségtételre érdemes kitérni a mátrixszervezetek kapcsán: léteznek 
úgynevezett makromátrix' és mikromátrix,struktúrák (nevezhetjük ezeket teljes és 
részleges mátrix-struktúráknak is) Az első esetben a vállalat egésze mátrix típusú 
szervezeti formában működik (lásd az 8, 9, 10, lL, 12. és 13. ábrát), a második eset 

13,. ábra 
Az Asea Brown Boveri nemzetközi mátrixa 

4 

Ügyvezetés 3 

A B C D E Üzletágak (üzleti területek) 

A,B,C, 

!, 2, 3 
a, b, e, d 
e, f g, h 
A 
1 

Régió
menedzser 

A/! 

Régió-
1nenedzser 

A/2 

= régiókért való felelősség, 
= üz!etágakért való felelősség, 
= egy régión belüli országok, 
= egy régión belüli országok, 

1/1 

Üzleti terület 
vezető 

a, b, e, d 
Országok 

Vállalatok 

e, f, g, h 

Országok 

Vállalatok 

= felelős az A/l és A/2 régiókért, 
= felelős az 1/1 és 1/2 üzleti területekért 

1/2 

Üzleti terület 
vezető 

ab e, d 

Profit Országok 

Vállalatok 

e, f, g, h 

Profit Országok 
centerek Vállalatok 

Profit-
centerek 

Profit-
centerek 
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14„ ábra 
Mikromátrix (részleges) típusú szervezeti megoldás a fejlesztési egységen belül 

1 
Vállalatvezetés 

1 

1 1 

1 
Fejlesztés 

1 
I ermelésirányítás J 

1 
Kereskedelem 

Gyártmány·· Gyártás· Prototípus·· 

1 
fejlesztés fejlesztés gyártás 

A - termékcsoport 

f--
B 

termékcsoport 

e -
termékcsoport 

ben pedig csak egyes szervezeti egységek szintjén (például egy kutató-fejlesztő rész
legnél) alkalmazzák e szervezeti megoldást (14. ábra) 

A mikromátrix-struktúrákkal kapcsolatban el kell mondanunk, hogy kialakításuk 
során az említett munkamegosztási elvek bármelyikét alkalmazhatják, így például ér
tékesítési szervezeten belül a tárgyit (termékek, vevők) vagy a regionálist, esetleg a 
funkcionálist is. 

A mátrixszervezetek gyökerei egyébként több mint hetven évre nyúlnak vissza. 
A termékmenedzseri (termékigazgatói) rendszer kiépítésével kapcsolatos első ki' 

sérletek - legalábbis a különböző publikációk tanúsága szerint (lásd pl. Luck
Novack, 1965) - az Egyesült Államokban kezdődtek A Libby, McNeil & Libby cég 
már 1919-ben kialakította az úgynevezett product-manager (termékmenedzser) funk
ciókat E szervezeti megoldás szisztematikus, átfogó alkalmazására a Procter & 
Gamble cégnél került először sor Itt 1928-ban egy szappanfajta kifejlesztésénél és pi
aci bevezetésénél nevezték ki az első brand-managert (márkamenedzsert), és 1939-ig 
számuk 18-ra emelkedett Irányításuk már egy átfogó rendszert alkotott A brand
manager - noha elnevezése a márka védelmére utal - a mai értelemben vett product-
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managernek megfelelő funkciót látott el.13 A termékmenedzseri (vagy termékigazga
tói) rendszer egyik legfontosabb erénye az, hogy lehetőséget ad a szervezeten belüli 
horizontális koordináció megteremtésére, illetve erősítésére 

A továbbiakban a leggyakoribb mátrixszervezet - a funkcionális-tárgyi, ezen belül 
is a termékorientált mátrix - alapján mutatjuk be e szervezeti forma jellegzetességeit 
Ennek a korábbiakhoz képest részletesebb konfigurációját érzékelteti a 15. ábra 

A funkcionális és a tárgyi (termék) szemléletú munkamegosztás együttes alkalma
zása eredményeképpen létrejövő mátrixszervezet struktúrájában kettős irányítás ala
kul ki. A funkcionális vezetők szakmai területük irányítása során továbbra is a vállalat 
valamennyi tevékenységében (termékében, termékcsoportjában) gondolkodnak: pél
dául a fejlesztési vezető valamennyi termék kutatás-fejlesztésében, az értékesítési ve
zető valamennyi termék értékesítésében. A termék elvű munkamegosztás alapján ki
alakított szervezeti egységek vezetői (tehát a termékmenedzserek vagy ··igazgatók) vi
szont az egyes termékek, termékcsoportok valamennyi fejlesztéssel, termeléssel, érté
kesítéssel kapcsolatos kérdésével foglalkoznak. Így a szervezeten belül kialakul egy 
vertikális (funkcionális) és egy horizontális (tárgyi) szemléletú irányítás Az egyes ter
mékek (termékcsoportok) fejlesztéssel, termeléssel és értékesítéssel kapcsolatos kfr· 
déseiről a két ktilönböző munkamegosztási elv szerinti felelős vezetők együttesen 
döntenek, azokkal kapcsolatban azonos súlyú kompetenciával rendelkeznek A dönté
si centralizáció tehát egy többvonalas irányitási elv mellett funkcionál 

Az előbbiekből az is következik, hogy a feladatok és hatáskörök szabályozottsága, 
formalizáltsága szükségszerűen alacsonyabb szintű, mint a funkcionális, de akár a di
vizionális szervezeti formák esetében is A különböző publikációkban gyakran találkoz· 
hatunk a döntési kompetenciáknak, illetve ezek elhatárolásának olyan laza meghatáro· 
zásával, amelyből mindössze annyi szűrhető le, hogy a funkcionális vezető elsősorban 
a vállalati feladatok megvalósításának a „hogyan"; a termékmenedzser (termékigazga
tó) a tevékenységek „mit" és „mikor" kérdéseivel foglalkozik Ez a megközelítés azon
ban sokszor nem ad pontos iránymutatást a konkrét helyzetekben. A közös döntések
nél ugyanis nehezen különíthetőek el az említett „kérdések" A mátrix formákra éppen 
a döntéseknél fellépő nagyszámú interakció és kölcsönhatás a jellemző 

A horizontális és vertikális szemlélet együttes érvényesítésénél, a döntési kompe
tenciák megosztásánál, illetve az alacsony szabályozottságból adódóan a mátrixszer-

13 A termékmenedzseri formák fejlődését a második világháború visszavetette Így csak az 1950-es évek 
kezdetén figyelhetünk meg újabb próbálkozásokat, például a Procter & Garnble, a General Foods, a 
Johnson & .Johnson és a Monsanto cégeknél Az 1960-·as évek elejére azonban - elsősorban az amerikai fo. 
gyasztási cikkeket előállító iparban „ általánossá váltak a termékmenedzseri funkciók 196S.ban az ezen 
ágazathoz tartozó vállalatok mintegy 80%·-ánál jött létre e szervezeti megoldási fonna (szinte azonos ütem
ben a divíziók kialakitásával: egy .. egy nagyobb divízión belű! hozták létre a termékmenedzseri rendszert, 
amely a divizionális szervezet egészét tekintve mikromátrix-struktúrának tekinthető) 

E szervezeti megoldásokat - elsősorban az amerikai tapasztalatok alapján·· Európában az 1960·-as évek 
ben kezdték alkahnazni A MA N konszern például 196S.-ban vezette be ·· mint többdin1enziós szervezeti 
formát·· az egész cégre kiterjedő termékmenedzseri (termékigazgatói) rendszert; a Sulzer konszernnél szin
tén 196S.-ban alkalmazták átfogó jelleggel ezt a megoldást; a Bremer Lagerhaus Társaság pedig 1970-lő! 
kezdve a teljes vállalati tevékenységet átfogó projekt szervezetet épített ki 

83 



-

"' E '" öl ro 

"' § N ro • ~ E-

~ 

1 

iili '0 
ro -~ ro ro "' ~ " N 
N ro 
ro "' ü -

1 

B ' 
' ' ' ' ~ 

' l'l ' • ' N • Li__ -z 1 ro 
3 § ' 
"' o; ·o 
> .,, ;,; 
~ • w ,___ 

"' ro • ~ " • "" 1 

~ 

:;;; 'O 
ro ;,; 
~ w ,___ 

'" ro :.: ~ 
• N • i': 
N 

~ 
~ 
ro 
E 

" "' 

" 0 
ü 

~ ~ 

'ro ·~ 

" -~ '" ~ ~ 

"' "' 
" "' 

)\Ul~Á!) 

-" '0 -" '0 

'" ;,; '" ;,; E E 
"' "' " N " N 2 ro 2 ro 

" ~ "' ~ 

~ 

'" ~ 
~ 

"' '-' 

-" E '" § ro 

"' N 2 ro 
'-' ~ 

-_•.·r.· __ .-_: 

';8 · .• 

'1 · 

vezet működésénél szinte elkerűlhetetlen a konfliktusok keletkezése. A mátrixszerve
zetet ezért úgy is emlegetik, mint amelyben „intézményesítik" a konfliktusokat A va
lódi konfliktusok felszínre kerülésére és kezelésére azonban éppen a horizontális és 
vertikális koordináció azonos súllyal történő alkalmazása jelenthet garanciát Ehhez 
viszont mindenképpen szűkséges, hogy a felső vezetés biztosítsa a hatásköri rendszer 
kiépítésénél és a személyek kiválasztásánál is a funkcionális (vertikális irányultságú) 
és a termékszemléletű (horizontális) vezetők között az egyensúlyt Szokták ezt a szer
vezeti dimenziók közötti egyensúlynak is nevezni. Mindez feltétele a valódi - s a szer
vezetet előrevivő - konfliktusok felszínre kerülésének, illetve a konfliktusok feloldá
sának A konfliktusok keletkezését - az eddigiek ismeretében - alapvetően két struk
turális okra vezethetjúk vissza: 

- A funkcionális és a termékorientációjú vezetők közös anyagi és emberi erőforrás
ra támaszkodnak, s ezek elosztásakor és használatakor elkerülhetetlenül konfliktu
sok alakulnak ki 

- A munkamegosztás speciális formájából következően is eltérőek a feladat-, cél-, 
idő- és interperszonális orientációk a funkcionális és termékorientációjú vezetőknél; 
mindez nyilván eltérő érdekeltséget, gondolkodást, magatartásformát eredményez 

A konfliktusok pozitív vagy negatív hatása természetesen nagymértékben függ 
azok kezelésének módjától is. Általában azt lehet mondani, hogy olyan megoldásokat 
kell keresni, amelyek segítségével a konfliktusok produktív hatásait használhatjuk ki, 
a diszfunkcionális hatásokat pedig lehetőleg a minimumra szorítjuk Ezt azonban a 
gyakorlatban a legtöbbször nehéz érvényesíteni A szervezeti klíma, az autoritás vagy 
éppen a külső környezet a funkcionális és a termékmenedzserek felett álló vállalati ve
zetők körében is eltérő attitűdöket, magatartásformákat alakít ki .. A vállalat vezetése 
eltérő konfliktuskezelési stratégiákat választhat E stratégiák általában a következők: 

• A szervezeti interakciók tudatos erősítésével, a konfliktusos szituációk megte
remtésével a vállalat vezetése elősegíti az eltérő érdekek fokozottabb érvényesülését 
Ez megnöveli a legfelsőbb vezetői szint koordinációs feladatait (illetve a koordinációs 
költségeket), ugyanakkor a problémák pontosabban, tisztábban megfogalmazódhat
nak. Ezt nevezhetjük konfliktuskereső stratégiának is. 

" Formalizálással és szabályozottsággal, a programozottság erősítésével, a folya
matstruktúr a összefüggéseinek áttekinthetővé (transzparenssé) tételével, a funkcio
nális és a termékmenedzserek tevékenységének a befolyásolásával a vállalati felső ve
zetés egyfajta „objektivitásra" törekszik Ez elsősorban a technokratikus koordinációs 
mechanizmusokat erősíti Igazából azonban nincs garancia arra, hogy ezen megoldá
sokkal a diszfunkcionális konfliktusok hatását kiszűrjük (esetlegesen még fokozzuk 
is a látens, lappangó veszélyforrásokat a szervezetben). Nevezhetjük ezt objektivitást 
kereső stratégiának 

• Meg kell említenünk végül azt a „megoldást", amelynek a lényege az, hogy a felső 
vezetés megbontja a szervezeti dimenziók egyensúlyát, s valamelyik vonal (legtöbb
ször ez a funkcionális irányítást jelenti) kompetenciáit megnöveli a másik (a termék-· 
szemléletű irányítás) rovására Ez egy konfliktuskerülő stratégia, s alkalmazása óriási 
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veszélyt rejt magában: a mátrixszervezet lényegét, s ezáltal e jellegzetes szervezeti for
mát számolhatjuk fel e stratégia „segítségével" 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a konfliktuskezelési stratégiákat vegyesen, felváltva -
ideális esetben a konkrét helyzetnek megfelelően - alkalmazzák a vállalatok A mát
rixszervezetek legfontosabb sajátosságát tehát úgy lehetne megfogalmazni, hogy a ho
rizontális koordináció és a konfliktusok lehetősége e szervezeti forma legfőbb előnye 
- és egyben hátránya is Amennyiben a felső vezetés megfelelően képes az említett 
konfliktusokat kezelni, úgy a mátrixszervezetet általában adaptív, innovatív, a szerve
zeti tagokat nagyobb teljesítményekre ösztönző formának tekinthetjúk Ellenkező 

esetben a szervezetben felhalmozódó érdekellentétek, a lappangó vagy a nyíltan meg
jelenő kezeletlen konfliktusok a szervezeti hatékonyság rovására mehetnek 

A mátrix:szervezetek kialakításának és hatékony működésének a következő elófel
tételei vannak: 

• A releváns környezeti szegmensek (piaci, tudományos-technikai) átlagon felúli 
erősségú és gyakoriságú változásai; a környezeti elemek nagyfokú heterogenitása. 

• A vállalati feladatok komplexitásának, újdonság- és rizikótartalmának magas foka. 
• A tárgyi elven alapuló munkamegosztás feltételeinek megléte, amellett, hogy az 

erőforrások elkülönítése gazdaságosan nem oldható meg, a közös erőforrások hasz
nálatánál nem lehet egyértelműen meghatározni a ráfordításokat és az eredményeket 

• A szervezet tagjainak kommunikációs és kooperációs készsége (képessége) fej-
lett; a vezetés, illetve az érintett személyek jó konfliktustűrő tulajdonságokkal rendel
keznek 

Ezen előfeltételek megléte esetén a mátrixszervezetek jól működő szervezeti for
mák lehetnek. Ezek hiányában - sőt, sokszor még ezek megléte esetén is - azonban 
számos olyan veszélyforrás mutatkozik, amelyekkel számolni kell (Leumann, 1980): 

• az eltérő (például tárgyi és funkcionális) szemléletű vezetők közötti rivalizálás, 
hatalmi harc; 

„ a túlhajtott csoportmunka; 
• döntések elhárítása az egyes vezetők részéről; 
„ a felelősség vállalásától való tartózkodás; 
• szervezeti összeomlás veszélye krízis szituációkban 
A hatalmi harc (rivalizálás) abban nyilvánulhat meg, hogy mind a tárgyi, mind a 

funkcionális szemléletű vezetők igyekeznek meghatározó szerephez jutni a vállalat 
életében. Leginkább akkor lehet ezzel számolni, amikor a mátrixszervezet kialakítása 
funkcionális szervezeti forma átalakítása révén valósul meg A korábban „egyedural
kodó" funkcionális vezetők nehezen fogadják el hatalmuk, hatáskörük jelentős gyen
gülését és a korábban esetleg függelmileg vagy szakmailag alárendelt munkatársak 
egyenrangú partnerként való kezelését Célszerűnek tűnhet ilyen esetekben a tárgyi 
(termék) dimenzió vezetőit kívülről behozni a szervezetbe. 

A túlhajtott csoportmunka gyakorlatilag a szervezet kétdimenziós jellegéből adó
dik: az egyeztető, koordináló fórumok megteremtésének szükségességéből Ez igazá
ból akkor jelent veszélyt, amikor a szükséges döntések túlságosan lassan születnek 
meg, s ezzel a környezeti változásokhoz szükséges gyors reakciók nem jöhetnek létre. 
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7„ táblázat 
A mátrlxszervezetjellemzői 

Mátrixszervezet 

Kialakításának és 
hatékony 
működésének 

előfeltételei 

Strukturális jellemzők 

L Munkamegosztás 

2. llatáskönnegosztás 

3„ Koordináció 

4. Konfiguráció 

Előnyei 

Hátrányai 

Legfőbb jellemzők 

Dinamikus és heterogén külső környezet 

Komplex, nagy újdonság-és rizikótarta!mú feladatok a szervezetben 

Eltérő elven kialakított munkamegosztás egy időben megteremthető 

A szervezeti tagok fejlett kommunikációs készsége. 

A különböző elvű (leggyakrabban a funkcionális és a tárgyi) 
munkamegosztás egyszerre van jelen 

Nem jellemző az erőteljes szabályozottság. 

A két dimenzió vezetői együtt döntenek a „metszéspontban" található 
problémáról {tevékenységről) vagy szervezeti egység feladatairól 

A két dimenzió vezetőinek azonos súlyú kompetenciával 
kell rendelkezniük 

Döntési centralizáció többvonalas irányítási elv mellett 

Alacsony fokú formalizáltság, 

Jelentős szerephez jutnak a személyorientátt koordinációs 
eszközök {vezetőkiválasztás, kom1nunikációs készség stb) 

A horizontális és a vertikális koordináció strukturális megoldás 
révén biztosított. 

Lásd a 8-15. ábrákat. 

Adaptív 

InnovatíV 

A szervezeti tagokat nagyobb teljesítményre ösztönzi 

Más struktúra típuson belül is létrehozható {mikromátrix 
a fejlesztés, az értékesftés stb területén) 

Új vezetési kultúra kialakítását teszi lehetővé együttes 
tanulási folyamat révén. 

Problematikus a kompetenciae!határolás (labilissá teszi a szervezetet) 

Vezetők rivalizálása 

I'úlhajtott csoportmunka. 

Döntések elhárítása („döntsön a másik fél") 

Növekvő {szélesedő) irányítási „fesztáv" (szélességi tagoltság) 

Felelősségvállalástól való tartózkodás 

Összeomlás veszélye kri'zishelyzetekben 

A konfliktusfeloldás pótlólagos eljárásokat követel 

Nagy igények az emberi képességek/készségek tekintetében 
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Szorosan kapcsolódik ehhez a döntések elhárításából adódó veszély is. Azáltal, hogy 
nincsenek teljesen egyértelmű hatásköri elemek kialakítva (pontosabban: az együttes 
döntés kap kiemelt szerepet), nincs mindig egyértelmű nyomás sem a tárgyi, sem a 
funkcionális vezetők esetében a gyors döntések meghozatalára. Kényes szituációkban 
kialakulhat az „egymásra várás" állapota, ami szintén nem kedvez a dinamikus környe
zeti feltételekhez való gyors alkalmazkodásnak Ehhez társulhat a felelősség vállalásá
tól való tartózkodás is (Az egymásra várás és a felelősségtől való tartózkodás nem 
mond ellent a különböző szemléletű vezetők közötti hatalmi rivalizálásnak) 

A döntések elhárítása és a felelősségvállalástól való tartózkodás - többek között -
azt eredményezheti, hogy a váratlanul jelentkező krízis-szituációkból kivezető utak ki
jelölésére irányuló gyors és egyértelmű döntések, cselekvések nehezen jönnek létre a 
mátrixszervezetekben Ezért fogalmazható meg ilyen feltételek közepette a szervezeti 
összeomlás veszélye 

A veszélyforrások arra hívják fel a figyelmet, hogy a mátrixszervezet bevezetése 
rendkívüli körültekintést igényel E szervezeti megoldást nyilván értelmetlenség len
ne bevezetni például akkor, ha a vállalatnak teljesen stabil a környezete. Ez esetben 
ugyanis a szervezet állandóságát (egyértelmű feladat- és hatáskörök, világos felelőssé
gi rendszer, szabályozottság stb ) kell biztosítani Erre pedig nem alkalmas a mátrix 

forrna 
Az operatív (gyors mennyiségi) jellegű válaszképesség szintén nem e szervezet 

erőssége A mátrix formának akkor jelentkeznek az előnyei, amikor olyan jellegűek a 
környezeti változások, amelyek a szervezettől a célok és stratégiák folyamatos módo
sítását, finomítását, valamint a vezetési-szervezeti struktúra rugalmasságát igénylik 
A mátrixszervezetek elsősorban erre lehetőséget adó stratégiai és strukturális válasz
képességgel rendelkező megoldásnak tekinthetők - sokkal inkább, mint a funkcioná
lis és a divizionális szervezetek 

A mátrixszervezetek alapvető jellemzőinek vázlatos összefoglalását a 7. táblázatban 
mutatjuk be. 

2 .. 2..4 .. Tenzorszervezet 

A tenzor szervezetek a mátrix-struktúrákkal rokon képződmények A különbség kö
zöttük az, hogy míg a mátrixszervezetek kétdimenziósak, addig a tenzorszervezetek 
legalább háromdimenziós struktúrák Másképpen fogalmazva: a tenzorszervezetek 
esetében egyidejűleg alkalmazzák a munkamegosztás kialakításánál a funkcionális, a 
tárgyi (termék/termékcsoport vagy vevő) és a regionális elvet (B/eicher, 1981) Ahá
romdimenziós tenzorszervezet a 16. ábrán látható 

E szervezeti megoldás elsősorban a nagyméretű, többségében multinacionális válla
latokra jellemző Alkalmazásának elsősorban az az oka, hogy a termékorientált mun
kamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek (termékmenedzserek/-igazgatók, 
vagy divfziók) tevékenységük során nem mindig képesek kellő rugalmassággal követ
ni a különböző piaci szegmensek változásait Különösen a nemzetközi piacon műkö-
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16. ábra 
A háromditnenziós tenzorszervezet konfigurációja 

Vállalat Régiók 
vezetés 

1 1 1 

1 II m 
régió régió régió 

-~ -~ -~ A 
~ K+F tennék-~ 

csoport 
(divízió) 

'0 
'<:l ~- '-- '--.„ 
= = "" 

Kereske·· -~ -'- _,__ B 
~ termék ~ 

delem csoport 
(divízió) 

~- '-- ~-

-- -~ -- e 
~ Termelés termék -

csoport 
{divízió) 

- - --· 

dő nagyvállalatok számára jelent kihfvást a különböző régiókhoz kapcsolódó eltérő 
karakterű nemzeti piacok kezelése. Emiatt szükséges egy erőteljesebb regionális 
szemlélet érvényesítése A regionális szemlélet erősítése természetesen nem vezethet 
oda, hogy egy földrajzi alapon kialakuló dezintegráció következzen be .. Ezért a ter
mékelvű munkamegosztás megtartását is fenn kellett tartani - biztosítva a termékcsa
ládokkal kapcsolatos egységes szemlélet érvényesülését ( Groch/a, 1982) Az egységes 
vállalati arculat és image, valamint a régiók és termékelvű divíziók (divíziócsoportok) 
felett álló globális felelősség és koordináció érdekében szükség van ugyanakkor átfo
gó, központi funkcionális jellegű irányításra is 14 

A tenzor szervezetek hatásköri rendszerének kialakítása nem kis feladat elé állítja a 
szervezetalakítókat Gyakorlatilag egy hármas kompetencia-megosztásról beszélhe
tünk Ez nyilvánvalóan felerősíti a koordinációval kapcsolatos problémákat is .. A ten
zorszervezet egyrészt éppen a többféle koordinációs szükséglet miatt került kialakí
tásra, másrészt azonban a koordináció ily módon történő megoldása - a mátrixszerve-

14 Thomas H. Naylor Magyarországon is megjelent „Új iparvállalati szervezet: a stratégiai mátrix" című 
k~nyvé~~n bemutatott Dow·-Corning nemzetközi mátrixa (Naylor, 1986; 162. old.) voltaképpen egy három
~1menz1os tenzorszervezet, amely esetében a funkcionális, a tárgyi (termékorientált üzletágak) és a regioná
lis munkamegosztás párhuzamosan, egy időben érvényesül (lásd a 1'7 ábrát) 
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zetek kapcsán tárgyaltakhoz képest is - erőteljesebb bizonytalanságot, konfliktusfor
rásokat visz a vállalat életébe Ennek a kiktiszöbölésére elsősorban azok a megoldá
sok adhatnak lehetőséget, amelyek során konzekvensen szétválasztják a döntés-előké
szítési és döntési fázisokat az operatív tevékenységektől A tenzor-struktúrából faka
dó többszempontú (funkcionális, tárgyi és regionális) megközelítést alapvetően a dön
tési döntéselőkészitési fázisban érvényesítik, míg a gyors végrehajtást a Jine"-okon 

' kereszttil biztosítják 
Napjaink nemzetközi nagyvállalatainak lényeges jellemzője, hogy kitüntetett mó-

don kezelik a koordinációt Emiatt hajlandók vállalni a bonyolult szervezetből szár
mazó veszélyforrásokat is. Mi sem bizonyítja ezt jobban mint az, hogy a tenzorszer
vezeteknél gyakran egy újabb dimenzió is megjelenik (immáron a negyedik), nevezete
sen: a háromdimenziós szervezet kiegészül átfogó projektek egész hálózatával (lásd a 
18. ábrát) Ezzel teszik egyidejűleg rugalmassá és időérzékennyé a szervezetet Ez pe
dig növeli a vállalat innovációs képességét, erősíti piackonform magatartását (Knight, 

1987) 

2..2..5 .. Duális szervezetek 

Az előző fejezetben azokat a szervezeti formákat mutattuk be, amelyekben valamelyik 
munkamegosztási elvet (funkcionális, tárgyi, regionális) kiemelten vagy egymással 
párhuzamosan alkalmazzák az elsődleges munkamegosztás szintjén Ennek követ
keztében a szervezetek egy- vagy többdimenziósnak tekinthetők (ilyenek a funkcioná
lis, a divizionális, a mátrix- és a tenzorszervezetek) Ebben a fejezetben azokkal a szer
vezeti megoldásokkal foglalkozunk, amelyek esetében létezik egy meghatározott 
munkamegosztási, hatásköri és koordinációs elvek alapján működő elsődleges (pri
mer) struktúra, amelyre ráépül egy másodlagos (szekunder) struktúra Ilyen értelem
ben egy úgynevezett duális szervezet jön létre A következőkben az ilyen kvázi párhu
zamos struktúrákkal működő duális szervezetek két reprezentánsát: a stratégiai üzle
ti egységekkel és a team-szervezetekkel működő formákat mutatjuk be 

2..2..5.1. Stratégiai üzleti egységekkel működő szervezetek 

A fejlett ipari országokban az 1970-es évek végére lezáruló divizionálási hullám ered
ményeképpen általában sikerült olyan vállalati (nagyvállalati) szervezeteket létrehozni, 
amelyek tárgyi vagy regionális alapú munkamegosztás szerint szerveződtek E szerve
zetekben kialakított divíziók - egy-egy termékre (termékcsoportra), vagy piaci régióra 
orientálódva - önálló felelősségi és elszámolási egységként működtek (cost-, profit· 
vagy investment-centerként) A központ szerepe elsősorban a stratégiai döntések meg
hozatalára, valamint az összvállalati koordinációs mechanizmusok kiépítésére és mű· 
ködtetésére irányult Az 1970-es és az 1980-as években azonban minden vállalatnak, 
így ezen divizionális vállalatoknak is a környezeti komplexitás erősödésével, a piacok 
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és a termékek gyors változásával kellett szembenézniük Sokszor két-három év alatt 
vagy még gyorsabban változtak meg azon piaci régiók, vagy termékcsoportok alapvető 
J~llemzői, amelyekre, a korábbi divíziókat, felelősségi és elszámolási egységeket építet
tek k1 ~nnek kapcsan elkerülhetetlenül felerősödött a szervezettervezés alapdilemmá
ja: m1keppen lehet a szervezeti stabilitást hosszú távon biztosítani úgy, hogy közben 
megoldható legye~ a környezeti változásokhoz való gyors alkalmazkodás. Másképpen 
f,ogalmazva: mi modon lehet a kialakított divízióknak, s az azokra ráépített koordináci
os me,cha,mzm~soknak,st:1bilitást adni, elkerülni, hogy egy-két évente kisebb-nagyobb 
megrazkodtatasokkal Jaro szervezeti változtatások történjenek; ugyanakkor biztosítha
tó legyen a környezethez való megfelelő alkalmazkodás. 

Szembe kellett nézni a divizionális szervezeteknek, egyáltalán a vállalatoknak azzal 
a, prnblémával is, hogy a külö_nböző termékeik, termékcsoportjaik az életgörbe eltérő 
faz1sa1ban vannak Leteznek felszálló ágban lévő, ígéretes termékek, amelyek beruhá
zást, fejlesztést igényelnek Vannak ugyanakkor olyan divíziók, amelyeknek a termékei 
„kifutnak", vagy amelyekkel kapcsolatban a „kivonulás" stratégiája alkalmazható ami 
azt !ele_nti, hogy ~meddig a terméket a piacon el lehet adni, addig érdemes gyárta~i, de 
tovabb1 befektetesekre, beruházásokra nem érdemes költeni, mert azok már feltételez
hetően nem térülnének meg Ez nyilvánvalóan azzal jár, hogy a különböző divíziók el·· 
térő versenyhelyzetbe kenilnek, hátránnyal vagy potenciális előnyökkel rendelkeznek 
S ez cs~k ~rösfü a_di;izionális szervezeteknél egyébként is meglévő olyan veszélyeket, 
mmt peldaul a d1v1z10 eg01zmus, a túlságosan rövid távú nyereség optimalizálási szem
lélet, a tartalékok elfedése, vagy az összvállalati stratégiával nem konform magata tá 
kialakulása. (Woods,1986) Elsősorban a fenti problémák megoldására azok neg~tí~ 
h~tásainak mér,sé~lésére jöttek létre az úgynevezett stratégiai üzleti egy~égek Kialak;. 
tasukat nagymertekben megkönnyítette az 1970-es és az 1980-as években egyre erőtel
Jesebben Jelentkező stiatégiai irányítási szemlélet, a hosszú távú stratégiák készítése i]. 

letve a str~tégiai menedzsment mint vezetési filozófia előtérbe kerülése (Gupta, 19S7) 
, A str~teg1a1 uzfob_egysé_gek működésének megértése szempontjából két fogalmat 

celszeru megkulonboztetm egymastól: a „stratégiai üzleti terület" és a „stratégiai üz
leti egység" fogalmát (Mind az elméletben, mind a gyakorlatban a kettőt gyakran szi
noníma_ként használják vagy összekeverik) A stratégiai üzleti terület (angolul: 
Strateg1c Busmess Area-SBA; németül: Strategisches Geshaftsfeld-SGF) alapvetően 
egy t:rmék(cso~ort)-piac kombinációra utaló kategória, amely a vállalat által gyártott 
t~rmekek (termekcsoportok), s a vállalat különböző piacai egyes kombinációit takarja 
U~y is fogalm,azhatunk, hogy egy adott stratégiai üzleti területhez olyan homogén ~ter
mekek (termekcsoportok) tartoznak, amelyeket a vevők jól azonosítható köre vásárol 
meg, 111'.'tve_ a_ vevők jól ~zonosítható körének kívánnak értékesíteni (Bühner, 1994) 
Astrategzaz uzletz egyseg (angolul: Strategic Business Unit-SBU; németül: Strate
g1sche Geschaftseinheit-SGE) pedig egy olyan szervezeti megoldás, amelyet az adott 
stratégiai üzleti teniletekhez rendelnek 

Ilyen értelemben tehát a stratégiai üzleti terület elsősorban piaci, termelési és mar
k:ti.~g-tevéhnység~ez ka~csolódó kategória, s általában egy portfólió alapú klasszifi·· 
kac10 eredmenyekent határozható meg A stratégiai üzleti területek gyakorlatilag a 
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vállalatnak egy-egy olyan piaci szegmensét jelentik, amelyek egymástól viszonylag 
függetlenül működnek és amelyeknek önállóan meghatározható tulajdonságaik van
nak a különböző piaci tényezők (versenytársak, konkurencia élessége, termékek jelle
ge stb) alapján A stratégiai üzleti egységek voltaképpen az említett stratégiai üzleti 
területeknek megfeleltethető szervezeti megoldásokat jelentik; azoknak strukturális 
és vezetési szempontü leképeződései Ily módon tehát olyan szervezeti alakzatokról -
egységek olyan rendszeréről - van szó, amelyeknek fő célja az eltérő stratégiai üzleti 
területeknek megfelelő működési keretek megteremtése a vállalaton belül 

Abból adódóan azonban, hogy a vállalat termékei és piacai változnak, mind a straté
giai üzleti területek, mind a stratégiai üzleti egységek ideiglenesnek tekinthetők A 
megváltozott piaci viszonyok és termékek (technológiák) természetesen új stratégiai 
üzleti területek kialakításához vezethetnek, amelyek új stratégiai üzleti egységek lét
rehozását eredményezhetik Éppen ezért a stratégiai üzleti egységek által létrejött 
szervezeti struktürákat ideiglenes jellegűnek tekinthetjük Az ideiglenesség mellett 
azonban van egy másik jellemzője is a stratégiai üzleti egységekből álló szervezetnek: 
a stratégiai üzleti területek alapján történő munka- és hatáskörmegosztás, valamint 
koordinációs eszközök másodlagos jellege Ez azt jelenti, hogy a meglévő elsődleges 
(szokás primernek is nevezni) vagy alapstruktúrákat (funkcionális, divizionális és mát
rix-struktúrák) nem módosítva, hanem arra mintegy ráépítve - másodlagos (nevezik 
szekundernek is) struktúraként - alakítják ki a stratégiai üzleti egységeket Ezért ne
vezik a stratégiai üzleti egységekkel működő szervezeteket duális jellegűnek 15 

Ez a megoldás - mint arra már utaltunk - szervezetalakítási szempontból is rendkí~ 
vül figyelemre méltó. Nagyfokú stabilitás biztosítható ugyanis azáltal, hogy a szerve
zet elsődleges struktúráját nem kell folyamatosan változtatni a gyors és sokszor kiszá
míthatatlan külső piaci, a technológiai, valamint a termékszerkezetben bekövetkező 
változások miatt; ugyanakkor nem „merevedik le" a szervezet, hiszen a külső változá
soknak megfelelően folyamatosan változtatható a másodlagos struktúra: a stratégiai 
üzleti egységek megszüntethetők, valamint újakat lehet létrehozni. 

A stratégiai üzleti egységek kialakításának jellemzőbb módjait a 19 ábra mutatja 
A 19 ábrán nyomon követhetők a stratégiai üzleti egységek kialakításának külön

böző lehetőségei. Ezek a következők lehetnek: 
• egy adott vállalati tenilet (divíziócsoport) alapegységei (divíziói) közti! csak né

hány képez egy stratégiai tizleti egységet (ilyen az L stratégiai üzleti egység); 
" egy vállalati terület (divfziócsoport) egyik alapegysége (divíziója) és egy másik 

vállalati tertiletet reprezentáló divízió képez egytittesen egy stratégiai tizleti egységet 
(ilyen a 2. stratégiai üzleti egység); 

• egy adott vállalati tenilet (divíziócsoport vagy divízió) egyben stratégiai üzleti 
egység is (ilyen a 3 stratégiai tizleti egység); 

• egy adott vállalati terület (divfziócsoport vagy divízió) és egy központi funkcioná-

15 A szakirodalomban találkozhatunk 1nég a stratégiai üzleti egységgel kapcsolatban a kvázi szervezet 
elnevezéssel is. (Lásd: Grochla 1982) 
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!is irányítóegység (például a marketingegység) képez egy stratégiai 1.izleti egységet 
(ilyen a 4. stratégiai üzleti egység) 

A fenti változatok természetesen csak modellszerűen reprezentálják a stratégiai üz
leti egységek kialakításának lehetőségeit Hozzá kell tenni azonban, hogy nem okvet
lenül szükséges a vállalat valamennyi területéhez kapcsolódóan stratégiai üzleti egy
ségeket létrehozni Egy vállalat általában organikus és mechanikus részek halmaza, 
amely halmazok dinamikus, illetve statikus környezeti feltételek mellett működhet
nek Ez nagymértékben meghatározza a stratégiai üzleti egységek kialakításának le
hetőségeit, hiszen azokon a területeken, amelyek esetében alapvetően a rutinszerű, 
stabil, pontosan szabályzott feladatok a dominánsak, és stabil piaci mechanizmusok 
működnek az elsődleges (primer) struktúra önmagában jó lehetőséget kfnálhat a haté
kony működéshez 

A 19. ábrán bemutatott 4 stratégiai uzleti egység nem tekinthető tipikus megoldás
nak a gyakorlatban, inkább csak elméleti lehetőség A központi funkcionális egységek 
a divizionális egységekkel ugyanis ritkán kapcsolódnak össze egy stratégiai uzleti egy
ségben, hiszen a funkcionális egységek célja éppen az összvállalati működés támoga
tása, azaz esetunkben (lásd az ábrát) a marketingrészlegnek mind az 1. divíziócsoport 
divízióihoz, mind a 4 és 5 divízió tevékenységéhez hozzá kell járulnia Mégis egy 
esetleges új piacra való gyors és agresszív betörési politika esetleg megkívánja, hogy e 
központi funkcionális egység nagyobb figyelmet fordítson valamelyik vállalati divízió
csoport vagy divízió működésére (s így jöhet létre a 4 stratégiai uzleti egység) (Kotter
Schlesmqer-Sathe, 1986) 

A stratégiai uzleti egységeknek az elsődleges struktúrába történő beépítése és irá
nyítási egységként való kezelése kapcsán alapvetően két tendencia bontakozott ki a 
gyakorlatban. Az egyik megoldás esetében a kialakított stratégiai uzleti egységeknek 
nincs formális vezetője (vagy vezető testulete), inkább csak a vállalati felső vezetés 
számára jelentenek cselekvési és gondolkodási terepet Azaz a felső szintű vezetői 
döntésekben, stratégiai elképzelésekben játszik nagy szerepet a stratégiai uzleti egy
ség kialakítása azáltal, hogy a vállalat legfelső vezetése az egyes stratégiai uzleti egy
ségekre vonatkozó döntéseket a termék, a piac és a technológia sajátosságaira való te
kintettel hozza meg Ez nyilvánvalóan csak akkor járható út, ha a stratégiai uzleti egy
ségek száma nem haladja meg azt a mértéket, amelyet a vállalat felső vezetése még át 
tud tekinteni. Sokan megkérdőjelezik, hogy ebben az értelemben beszélhetunk-e stra
tégiai uzleti egységekről, hiszen ez elsősorban csak egy gondolati „dekomponálása" a 
szervezetnek Kétségkívül azonban a stratégiai uzleti egységeknek ez a fajta felfogása 
(amely szerint sem személyek, sem kulönböző testületek és grémiumok nem rendel
keznek semmiféle hatáskörrel az adott stratégiai uzleti egységekkel kapcsolatosan) 
sokkal inkább a „stratégiai uzleti területek" (és nem „egységek") fogalmához és tartal
mához áll közel A már korábban említett fogalmi zavarokat például ez is nagymérték
ben elősegíthette 

Az előzőekhez képest jóval egyértelműbben rajzolódnak ki a strukturális jellemzők 
azokban az esetekben, amikor a stratégiai üzleti egységek élére konkrét személyek 
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vagy testuletek kerülnek Itt is két esetet kűlönböztethetunk meg Az első esetben a 
stratégiai uzleti egységekkel kapcsolatos koordinációs és irányítási feladatokra vagy 
valamelyik központi funkcionális egység vezetője, vagy az érintett divíziócsoport, 
esetleg a divíziócsoporthoz tartozó divíziók egyikének a vezetője kapja meg (termé
szetesen a felelősség delegálásával) Ez azt is jelenti, hogy a stratégiai üzleti egységek
hez rendelt elsődleges struktúrához tartozó „stabil" egységek önállóságát átmeneti
leg korlátozhatják, illetve ezen egységek vezetőinek a kompetenciáját ideiglenesen 
csökkenthetik Ez azonban nagymértékben függ attól is, hogy milyen módon alakítot
ták ki, milyen elvek alapján hozták létre a stratégiai üzleti egységeket (lásd a 19 .. ábra 
1-4. stratégiai üzleti egységeit) 

Az 1. változat esetében problémát okozhat, hogy amennyiben a stratégiai uzleti 
egység vezetője valamelyik divíziónak a vezetője is, úgy nyilván a másik divízió veze
tőjének a kompentenciáját ez érzékenyen érinti (ugyanis csökkenti bizonyos kérdé
sekben a szuverenitását) 

Még erőteljesebben jelentkezik ez a probléma a 2 változat kialakításakor, illetve 
működtetésekor, hiszen ott különböző divíziócsoporthoz kapcsolódó divíziók képez
nek egyutt egy stratégiai üzleti egységet Ez esetben még több a lehetséges konfliktus
forrás a stratégiai uzleti egység vezetőjének kompetenciájával kapcsolatban 

Legegyszerűbb talán a helyzet a 3 változat esetében. Itt ugyanis az 5. divízió veze
tője egyben a stratégiai uzlet egység vezetője is. Ha formálisan ugyan nem is növek
szik a hatásköre, de mindenképpen megerősödik a pozíciója a vállalaton belli! 

A 4 féle megoldás hordozza magában talán a legtöbb problémát Ebben az esetben 
ugyanis egy termékorientált divíziócsoport vezetője és egy központi funkcionális ve·· 
zetője közötti hatáskörmegosztásról van szó. Amennyiben a központi funkcionális te·· 
rulet vezetője egyben a stratégiai üzleti egység vezetője is, úgy komoly lehetőségekkel 
rendelkezik a divíziócsoport önállóságának a korlátozására. Abban az esetben azon
ban, ha a divíziócsoport vezetője a stratégiai uzleti egység vezetője is egyben, úgy az 
összvállalati érdek kerulhet veszélybe 

Éppen e konfliktusos szituációk elkerülése érdekében általában olyan testuleteket, 
bizottságokat állítanak a stratégiai üzleti egységek élére, amelyeknek a tagjai az adott 
szervezet elsődleges struktúrájában is vezetők és ideiglenesen vesznek részt a straté
giai üzleti egységek munkájának irányításában - alapvetően kollektív felelősséggel 
Ez azt jelenti, hogy a stratégiai uzleti egységek élére elsősorban konzultatív jellegű 
döntés-előkészítő vagy kollektív döntéshozó testületeket neveznek ki. Kétségkívül ez 
valahol a - később tárgyalásra kerulő - team-szervezetek kialakításával rokon megol
dás, annak összes előnyével és hátrányával egyutt E testületek elősegíthetik a jobb in
formációáramlást, a horizontális kommunikáció kialakulását, a különböző szakmai és 
motivációs aspektusok egyűttes érvényesülését Ugyanakkor - mint általában a team
vagy bizottsági munkák esetében - lassul a döntés, növekszik az időráfordítás, csök
ken az operativitás 

A testuleti működést preferáló szervezeti megoldások hatékonysága nagymérték
ben függ attól, hogy a vállalat milyen iparágban, milyen ágazatban tevékenykedik, 
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8„ táblázat - . n• 

t ',-.;' · ·· Jet·1 exységekkel működő szervezet legfobb JeHemzm A stra e5 1a1 uz "' 

SBU szervezet 

Kialakításának és 
hatékony működésének 

előfeltételei 

Strukturális jellemzői 

1. Munkamegosztás 

'2. Hatáskörmegosztás 

3„ Koordináció 

4. Konfiguráció 

Előnyei 

Hátrányai 

Legfőbb jellemzők 

Heterogén vállalati környezet 

Diverzifikált termék· és termelési struktúra 

A vállalat termék( csoport)- piac kombinációihoz rendelhető 

eltérő stratégiák. 

A duális szervezet magán viseli az elsődleges struktúra jegyeit 

A stratégiai üzleti területek működtetéséhez kötődő 
feladatoknak megfelelően (különböző termék és piaci 
portfóliók szerint) alakítják ki a stratégiai üzleti egységeket 

Sajátos, kettős (duális) hatáskörmegosztás jön létre, 
amelynek eredményeként a hierarchikus szintek részleges 
átfedésbe kerülnek (kettős hierarchia alakul ki) 

A stratégiai döntések decentralizálására nagyobb lehetőség nyfük 

A stratégiai üzleti egység vezetője részleges autonómiát élvez 

az erőforrások tekintetében. 

A divizionális és mátrixszervezet koordinációs eszközei 
és mechanizmusai egyarántjelle1nzőek: a technokratikus 
eszközök piaci és termékportfólió-elemzéseken nyugvó stratégiai 
tervekkel, iHetve a konfliktusok kezelése céljából a személyorientált 

típusú megoldásokkal egészülnek ki 

Az erőforrás-allokációt az egyes stratégiai üzleti egységek piaci 

elemzésének eredményei is befolyásolják. 

Lásd a 19. ábrát. 

Nincs szükség az elsődleges struktúrához kapcsolódó anyagi, 
pénzügyi, információs folyamatok jelentős átrendezésére 

A piaci változásokhoz gyorsan alkalmazkodni tudó rugalmas 

szervezetet eredményez 

Egyes területeken a szinergiahatások kihasználása miatt 

hatékonyságnövekedést eredményez. 

A láthatatlan" szervezet bizonytalanságot okozhat a tagokban 

A kettős hierarchia pozícióharcokat eredményezhet 

Intézményesítheti a konfliktusokat 

'l'"l' mekkora a termékek cserélődésének gyorsasága, azaz mekkora az a straté·· egya w an . , , , , 
· · ·d "t' amely a vállalat szempontJabol meghatározo. 

g1a1 1 o av, h b" 1 h k 
Valószínűleg hosszabb időszaknak ke~I elteln!e _ah?o_z, ogy, izto:a~ ev?n, assu~ . 

k "'k t a stratégiai üzleti egysegek mukodesenek elonyeirol es hatranya1rol, konze venc1a a 
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nemzetközileg is több tapasztalatra van szükség ezen szervezeti megoldás pozitív 
vagy negatív sajátosságainak egyértelmű számbavételéhez 16 

Mégis azt kell azonban mondanunk, hogy a stratégiai üzleti egységek kialakftisára 
tett eddigi kísérleteknek komoly szemléletformáló hatásuk van. Ezek elsősorban a kö
vetkezők: 

• A stratégiai üzleti egységekkel való próbálkozások világosan mutatják az elmúlt 
20-25 évben a fejlett ipari országokban kibontakozott stratégiai szemlélet térhódítá
sát (a stratégiai tervezéstől a stratégiai menedzsmentig) 

" A stratégia és struktúra kapcsolatának fontosságát, illetve a környezet-szervezet 
harmonizálására való törekvést jelzi a stratégiai üzleti egységek létrehozása: mikép
pen lehet megőrizni a szervezet stabilitását a maga szabályaival, hogyan lehet elkerül
ni a sorozatos szervezetalakftásokból adódó megrázkódtatásokat, ugyanakkor mégis 
rugalmassá, válaszképessé tenni a vállalatot strukturális értelemben is 

" A stratégiai üzleti egységek jól mutatják annak a ténynek az egyre szélesebb kör
ben történő elfogadását is, amely szerint horizontális, vagyis keresztkapcsolatok nél
kül nem alakulhatnak ki hatékony szervezeti struktúrák a dinamikusan változó és az 
egyre komplexebbé váló környezetben 

A stratégiai üzleti egységek alapvető jellemzőinek vázlatos összefoglalását a 8 táb
lázatban mutatjuk be 

2..2 .. 5..2.. Team-szervezet 

Team-szervezeteknek azon formák tekinthetők, amelyek esetében az alapstruktúra 
(elsődleges vagy primer szervezet) jelentős mértékű megváltoztatása nélkül teamek 
egész rendszere mintegy hálózatként („network"-kén~ vagy a fejezet bevezetőjében 
jelzett módon: „párhuzamos struktúraként") ráépül a szervezetre - biztosítva a gyor
san változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodást, illetve a szervezet előtt álló 
feladatok minél kielégítőbb módon történő megoldását 

A teamek kialakításának ilyen szellemben történő tudatos kezelése - bármennyire 
hihetetlen - mintegy 50-60 éves múltra tekint vissza Az 1920-as évek végén megkez
dődő, az 1930-as, 1940-es években folytatódó, illetve megerősödő magatartástudomá
nyi jellegű kutatások egyre inkább előtérbe helyezték a kúlönböző szervezetekben a 
teamek alkalmazásának gondolatát Az informális szervezetek jelentőségének, egyál
talán az emberi és csoport kapcsolatok fontosságának felismeréséből következően vi
lágossá vált, hogy nagyon sok problémát nem lehet a szervezet stabilnak tekintendő 
formális struktúráján keresztűl megoldani Azok a tendenciák, amelyek az 1950-es és 

16 Magyarországon még inkább így van ez, hiszen komoly tapasztalat ezzel a szervezeti megoldással kap
csolatban még nincsen - kivéve néhány kezdetleges próbálkozást, amely próbálkozások esetében sokkal in 
kább a fogalmi zavarok tniatt kerültek bizonyos vállalati egységek stratégiai üzleti egységként definiálva, s 
nem egy valóban duális, másodlagos struktúrát jelentettek 
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• a team-megoldások egyik legnagyobb előnye a szervezeten belüli szociális, embe
ri kapcsolatok terén mutatkozik meg oly módon, hogy á döntés-előkészítésekben, 
döntésekben való részvétel, a közös gondolkodás a munkatársak megelégedettségét, 
egyáltalán a vállalati célokkal való azonosulást segíti elő 

Nyilvánvalóan azonban potenciális hátrányai is vannak a teamek működésének: 
• növekszik a döntés-előkészítésre és döntésre fordítandó idő; 
" elvonja a munkatársak egy részének energiáit az operatív munkavégzéstől; 
· háttérbe szorulhat az egyéni felelősségvállalás 
Mindezen előnyökkel és hátrányokkal számolva kell kialakítani a szervezeten belül 

- külső és belső adottságok figyelembevételével - a teameket 

2 .. 3 .. Konszernek és holdingok (szervezeti struktúrák és jogi formák egysége) 

2„3„ 1„ A konszern- és holding-szervezetek kialakulása és típusai 

A konszernek és holdingok a fejlett ipari országokban több évtizedes mülttal rendel
keznek A könyv korábbi fejezeteiben eltekintettünk azon szervezeti és vezetési felté„ 
telektől, illetve lehetőségektől, amelyek a vállalatok jogi egységként való kezeléséből 
adódnak; a konszernek és holdingok esetében viszont a strukturális és a jogi szem
pontok nehezen választhatók el egymástól 

Konszernnek azt a vállalati csoportosulást nevezzük, amelynek - jogilag is önálló 
- tagjai az együttes piaci fellépés, a fejlesztési források racionális felhasználása, az op„ 
timális tőkeallokáció, valamint az összehangolt termék- és technológiapolitika érdeké
ben közösen tevékenykednek valamely iparágban vagy iparágakban. A konszern szer
vezet tehát a tőkekoncentráció egyik megjelenési formája A konszern ilyen értelem
ben különbözik azon szervezeti megoldásoktól, amelyeket a különböző konzorciu
mok, kartellek, egyesülések jelentenek, hiszen tőkekoncentráción, s nem kooperáción 
alapuló szervezetről van szó A konszern különböző típusú kapcsolódásokat foglalhat 
magában Léteznek olyan konszern struktúrák, amelyek esetében a konszernhez tar
tozó vállalatok között szerződés vagy más horizontális jellegű kapcsolatrendszer sza
bályozza a közös és egységes fellépést, illetve léteznek olyan konszernek (a gyakorlat
ban ezek a jellemzőek), amelyekben alá- és fölérendeltségi viszony alakul ki vállalat és 
vállalat között Azaz irányító (anya-) és irányított (leány- és unoka-) vállalatokról, társa
ságokról beszélhetünk 11 

A holding kifejezés nagyon gyakran keveredik a konszern fogalommal Sem a szak
irodalomban, sem a gyakorlatban (hazai és külföldi gyakorlatot egyaránt tekintve) 
nem egyértelműen tisztázott a holding és a konszern közötti viszony Anélkül, hogy 
részletes terminológiai magyarázatokba kezdenénk, a következőket célszerű előrebo
csátani: holdingnak nevezik egyrészt a konszern irányító társaságát, de holdingnak 
neveznek gyakran teljes vállalatcsoportokat is. Elméletileg a holding egy olyan irányí-

17 Az elkövetkezőkben a társaság és a vállalat megnevezést szinonímaként használjuk 
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tó vállalat, amely kizárólag a vagyonkezelés eszközeivel befolyásolja az irányított tár
saságokat Ez azt jelenti, hogy azon fórumokon keresztül avatkozik be az irányító tár
saság az irányított társaság életébe, amely fórumokat a különböző társasági jogok er
re alkalmasnak vélnek (pl. közgyűlések, taggyűlések, felügyelő bizottságok és igazga
tóságok megválasztása stb ), illetve amely fórumok (pL tőzsde) lehetővé teszik a külső 
megítélés hatásának az érvényesítését {pL részvényvásárlás, részvényeladás útján) 
A gyakorlatban azonban a konszern irányító társasága mint holding általában nem 
egy tiszta holding funkciót gyakorol, még akkor sem, ha egyébként formálisan ezt a 
megnevezést használják is az irányító társaságra Mint később látni fogjuk, a konszer
nek irányító társasági szerepét ellátó holdingok a vagyonkezelésen túl az esetek több
ségében más eszközöket is igénybe vesznek az irányított társaságok befolyásolására 
Általában az a kivételes eset, amikor a konszern élén álló irányító társaság (holding) 
tényleg „csak" vagyonkezelő funkciót tölt be 

Holdingokról azonban nem csak a konszernek esetében beszélhetünk, vagy más
képpen: nem csak a konszernek irányító társaságait nevezhetjük holdingnak Létez
nek olyan holdingok is (elsősorban pénzügyi, befektetői területekhez kapcsolódóan), 
amelyek esetében az irányított társaságok tulajdonosi jogai a holdingnál vannak, de 
amely irányított társaságok között nem állnak fenn a konszern esetében említett köl
csönös összefüggések Mi a továbbiakban az e fejezet elején meghatározott konszern 
típusú szervezetekkel foglalkozunk, s e szervezeti formákhoz kapcsolódva próbáljuk 
értelmezni a holding funkciókat 

A konszern- és holding-szervezetek rendkívüli elterjedtsége a fejlett ipari országok
ban voltaképpen egy szerves fejlődés eredménye A konszernek és a holdingok kiala
kulásának meghatározott előfeltételei vannak mind a jogi intézményrendszert, mind 
pedig a tulajdonosi struktúrát tekintve. A továbbiakban azonban a konszerneket és 
holdingokat mégsem e szempontok szerint vizsgáljuk, hanem elsősorban a strukturá
lis és a vezetési jellemzőik alapján 

A divizionális szervezetek kialakulása nagymértékben segítette ezt a fejlődést 

A klasszikus divizionális szervezetben elsősorban az az elv érvényesül, hogy léteznek 
olyan felelősségi és elszámolási egységek (divíziók), amelyek egy adott termékcsoport
tal, vevőcsoporttal vagy egy adott régióval kapcsolatos operatív teendőket látnak el, és 
a központ szerepe döntően a stratégiai kérdésekkel való foglalkozásra, a pénzügyi, be
fektetési és fejlesztési kérdésekre, illetve a koordinációs mechanizmusok működteté
sére terjed ki A divizionális struktúrák fejlődése elvezetett végtil oda is, hogy az egyes 
divíziók jogilag önálló társasági formákban működve, többé-kevésbé egymástól füg. 
getlentil végezzék tevékenységüket, és az irányító szervezet a jogi szabályozás kerete
in belül - a tulajdonosi struktúrának megfelelően - egy irányító társasággá alakul át 
Azt lehet mondani tehát, hogy a konszern sok tekintetben hasonló strukturális megol
dást mutat, mint a divizionális szervezet Más oldalról ez azt is jelenti, hogy a kon
szern szervezet kialakítása elképzelhetetlen egy divizionális jellegű shuktúra műkö
dése nélkül (Ugyanakkor természetesen nem szükségszerű, hogy a divizionális szer
vezeti formák konszernné alakuljanak át) Összefoglalásként a konszern tehát -
amely vállalatgazdaságtani megközelítésben tervezési, döntési, irányítási és ellenőrzé-
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si egységként értelmezhető - alapjában véve abban különbözik egy profit- vagy invest
ment-centerekkel működő divizionális nagyvállalattól, hogy az irányított társaságok 
jogi önállósággal is bírnak 

Konszern-struktúrák létrehozását a következők indokolhatják: 
" szervezeti előnyök (pl nagyobb rugalmasság); 
• pénzúgyi előnyök (közös fellépés hitelintézetekkel szemben, belső bank működ

tetése likviditásmenedzselési céllal stb.); 
• marketing- vagy értékesítési okok (pl értékesítési csatornák elhatárolása egymás

tól); 
· inputforrások, know-how biztosítása; 
• konszerntársaságok közötti kapcsolatokban rejlő pozitív szinergiahatások ki-

használása; 
" kockázat mérséklése; 
· politikai vagy jogi megfontolások (pl kúlföldi piaci megjelenés) 
A konszernek kialakulásának lehetséges útjai a következők: 
„ egy vállalat szétválása két vagy több jogilag önálló részre (pl. termelőrészleg önál

lósítása vagy szolgáltató területek kiszervezése és azok közös irányításának megte
remtése); 

• leányvállalat alapítása; 
" többségi részesedés szerzése meglévő vállalatban; 
• jogilag önálló vállalatok összefogása. 
A szakirodalomban a konszern szervezetek különböző szempontok szerinti tipizá

lása lelhető fel A tipizálások a társaságok közötti kapcsolatok jellegére, a függőségek 
akár a, a konszernben folyó tevékenységek jellegére és a követett vállalatpolitikár a vo
natkoznak A legfontosabb típusképző ismérvek a következők: 

1 A konszernt alkotó társaságok közti kapcsolat jellege szerint megkülönböz
tethetúnk alárendelő és egyenrangú konszerneket Az alárendelő konszern egy ural
kodó (irányító) és egy vagy több függő (irányított) társaságból álló vállalatcsoport 
(Bleicher, 1991) Az egyenrangú konszernben az irányító társaság valamilyen közös 
érdek megvalósulása érdekében aláveti magát egy koordinációs szervezetnek, ezzel 
az egységes vezetés az alárendeltség ellenére megvalósulhat 

2 Az alárendelő konszern a függőség okát tekintve lehet valódi vagy szerződéses, 
attól függően, hogy a függelmi kapcsolat szerződés vagy valóságos többségi tulajdon 
alapján jött létre. A valódi kan.szemekben a befolyásolási lehetőséget az irányító tár
saság részesedésének mértéke, tulajdonosi joga biztosítja Ezzel szemben a szerződé
ses konszernek - ahogy ez nevükből is kiderül - a konszernt alkotó társaságok közöt
ti szerződések révén alakulnak ki A gyakorlatban irányítási, illetve nyereségelvo~ási 
szerződéseket kötnek. (Lásd: Bühner, 1994) 

3 A konszernt alkotó társaságok tevékeny.ségénekjel/ege és belső kapcsolataik 
.szerint vertikális, horizontális (vagy laterális) és vegyes konszerneket különböztethe
tünk meg A vertikális konszernek a termék nyersanyagának megszerzésétől a vevő
höz való elszállításig terjedő vertikumot átfogják - részben vagy teljesen. Az irányított 
társaságok közti erős egymásrautaltság, függőség miatt a vertikális konszernekben 
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kulcskérdés a belső elszámolóárak meghatározása, illetve a szűk keresztmetszetek ke
zelése, amelyek - a fentiekből következően - az egész konszern teljesítményére ki
hat(hat)nak A horizontális konszern - a vertikálissal szemben - egymástól függet
len, nem egymást a épülő tevékenységekkel jellemezhető vagy azonos jellegű, rokon, 
esetleg kiegészítő termékeket, szolgáltatásokat előállító leányvállalatokat foglal magá-
ba A vegyes konszernben mindkét típusü „kapcsolat" megtalÍ!ható (Bleicher, 1991; 
Scheffler, 1992) 

4 Vállalatpolitikai szempontból differenciált és koncentrált típusok különböztet
hetők meg (Frese, 1992). A sokszínűséget preferáló, differenciált konszern (konglo
merátum) az irányítása alatt alló, különböző iparágakba tartozó leányvállalatai révén 
a pénzügyi szinergiák kihasználására törekszik Fő célja a strukturális és konjunktu
rális kockázatok kiegyenlítése, a pénzügyi integráció Az irányított társaságok autonó
miája nagy, az irányító társaság korlátozása a nyereségelvonásban, a beruházási kere
tek általány jellegében, és a felső vezetők kinevezésében jut érvényre A differenciált 
konszern stratégiáját elsősorban pénzügyi portfóliómenedzsment útján valósítja meg 
Az egységesség erejére építő koncentrált konszernek a technikai, illetve a piaci 
szinergiákat kívánják érvényre juttatni. Ennek megfelelően megkülönböztethetjúk a 
folyamatorientált, illetve a programorientált altípusokat A folyamatorientált altípus 
(horizontálisan integrált) a humán és műszaki erőforrások összehangolására, raciona
lizálására törekszik, stratégiáját a horizontális értékalkotó lánc lerövidítésével, illetve 
meghosszabbításával éri el. A programorientált altípus egy iparág termék-piac kombi
nációinak vertikális integrációja, amely esetében az irányító társaság a stratégia eléré
séhez központosítja a fejlesztési, marketing és beruházási döntéseket (Fre.se, 1992, 
1155. old) 

2 .. 3..2.. A konszernirányítás jellemzői 

A konszernvezetés legfontosabb feladata a konszern egészére vonatkozó, egységesen 
szabályozandó kérdések kezelése; az egyes irányított társaságokra vonatkozóan köz
pontilag szabályozandó kérdések kezelése; a konszernvezetés szintjén irányvonalként 
vagy javaslatként megfogalmazódó előzetes iránymutatás az irányított társaságok szá
mára (Theisen, 1991) 

A konszernvezetés irányítói szerepét akkor gyakorolja hatékonyan, ha hozzá tud 
járulni a vállalatcsoport egésze értékének növekedéséhez. A konszernvezetés alapve
tő feladatának tehát a konszernportfólió optimalizálása, a kritikus erőforrások és a 
döntési folyamat kézben tartása tekinthető (Hungenberg, 1992) 

A konszernportfólió kialakításának feladata nem delegálható alsóbb szintre. Az tiz
leti területek koordinációjával kapcsolatosan azonban felvetődik a kérdés, hogy mi
lyen mértékben kell és célszerű a felelősségi és hatásköröket delegálni, mennyire erő
sen avatkozzon be a központ az üzleti területek döntési folyamataiba, milyen mérték
ben biztosítsa az tizleti területek átfogó összehangolását 

Az elsődleges funkciókon túlmenően a konszernvezetés gyakran lát el szolgáltatá-
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si és tanácsadási funkciókat is Ezzel kapcsolatos alapelv, hogy azokat a szolgáltatá
sokat és speciális tevékenységeket érdemes a konszernközpontban tartani, melyek 
igénybevétele az irányított társaságok részéről esetleges, alkalomszerű, ezért nem 
célszerű decentralizáltan, párhuzamosan, állandó jelleggel kialakítani több egység
ben is. 

Vezetési és szervezési szempontból az előzőeknek megfelelően tehát alapvetően 
négyféle konszernirányítási tipu.st különböztethetünk meg, ezek a következők: 

· operatfv, 
• stratégiai, 
· pénzügyi és 
• vagyonkezelői. 
E típusok elnevezése elsősorban arra utal, hogy az irányító társaság, illetve a kon

szernközpont mely eszközökkel és milyen vezetési filozófia alapján befolyásolja a hoz
zá tartozó irányított társaságokat 

Az operatív típusú irányítás esetében a konszernközpont erős, közvetlen irányf. 
tást gyakorol az irányított társaságok felett; stratégiai irányítás esetén a konszern· 
központ olyan közvetett eszközökkel irányítja társaságait, amelyek mentesek az ope
ratív beavatkozástól és a legfontosabb vállalat- és üzletpolitikai, termék- és technoló
gia fejlesztési, emberi erő forr ás-fejlesztési irányelvek meghatározására korlátozódik; 
pénzügyi irányítás esetén a stratégiai eszközök egy olyan szűkebb tárával él a kon
szemközpont, amely az irányított társaságok tevékenységének pénzügyi ellenőrzésé
re (különböző pénzügyi mutatók segítségével, mint például a tőkemegténilés, tőkeha
tékonyság stb ), valamint a pénzügyi források újraelosztása révén lehetőségeik korlá
tozására, illetve bővítésére szolgálnak; vagyonkezelői irányítás esetén pedig a tőkeal
lokáció (befektetés, részvények és üzletrészek vásárlása és eladása) útján irányítja az 
irányító társaság (konszernközpont) az irányított társaságokat 

Az operatív tipusú konszernirányítás esetében általában a következő funkciókat 
gyakorolja az irányító társaság: 

• operatív tervkoordináció; 
• operatív controlling és költségvetés; 
• központi gazdálkodási funkciók; 
• központi termékfejlesztés; 
• termelésirányítás koordinációja; 
• értékesítés központi koordinációja; 
• személyzeti-oktatási tevékenység 
Az említett funkcionális területek apparátusaihoz társulnak a törzskari jellegű fela

datokat (belső ellenőrzés, jog stb) ellátó szervezeti egységek 
Az operatív konszernirányítás alkalmazására főleg átmeneti időszakokban kerül 

sor, amikor a konszern a fejlődésének korai stádiumában jár (épp átalakult, és a társa
ságok vezetői nagyobb támogatásra szorulnak, valamint átfogó stratégia kialakítására 
van szükség) - vagy olyan új irányított társaságok konszernbe vonása esetén képzel
hető ez el, amelyeket a konszernvezetésnek közvetlenebb eszközökkel kell irányíta
nia a gyorsabb és zökkenőmentesebb beilleszkedés érdekében. Az operatív konszern-
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irányítás sikeres lehet stabil környezetben, karizmatikus, határozott személyiségű fel
ső vezető mellett Az erősen szabályozott, jóformán csupán termelésprogramozásban 
kompetens konszernvállalatok is ide tartoznak Vagyis az operatív irányítást gyakran 
a rendkívül erősen szabályozott formális rendszereken keresztül érvényesfük 

A stratégiai konszernek esetében elsősorban az az alapelv érvényesül, hogy az irá
nyító társaságnak (konszernközpontnak) nem lehet operatív jellegű funkciója, hanem 
döntően stratégiai eszközökkel befolyásolja az irányított társaságokat, amelyek az 
operatív tevékenységeket gyakorolják A konszernközpont koordináló szerepet vállal 
magára és a konszernvállalatok autonómiájának megőrzését a nagyvállalati előnyök 
kihasználásával próbálja ötvözni stratégiai irányítása során (Bühner, 1992) 

A stratégiai konszern vezetésének fő feladatai a következők (Bleicher, 1991): 
• konszemstratégia és leányvállalati célok összehangolása; 
" erőforrás-biztosítás fontos, jövőbeni feladatok megvalósítására; 
• az egész konszernre kiterjedő tőke-, likviditás- és eredménytervezés; 
" kutatási, beruházási súlypontokról való döntés; 
• vállalatok, részesedések vásárlása és eladása; 
· a menedzsment fejlesztése; 

• törzskarok működtetése tanácsadási és ellenőrzési funkcióval (PR, környezetvé
delem, jog, adóügyek); 

• központi szolgáltatások biztosítása 
Ezen feladatok ellátására általában a következő lényeges funkciókat hozzák létre a 

stratégiai konszernközpont munkaszervezetében: 
· konszerntervezés és koordináció; 
· konszern controlling; 
• központi munkák, szolgáltatások; 
• programtervezés; 
• befektetések irányítása és ellenőrzése; 
• stratégiai tervezés; 
• szinergia-menedzselés 

Az említett funkciók gyakorlására viszonylag nem nagy létszámú apparátust alakí
tanak ki, valamint a konszernszintű ellenőrzésre, a jogi kérdések megoldására, az ad6· 
zási kérdések kezelésére, a környezetvédelemre törzskari jellegű szervezeteket hoz
nak létre 

A pénzügyi konszernek esetében az irányító társaság munkaszervezetének opera
tív beavatkozása még inkább szűkül, s elsősorban a következő funkciókat gyakorolja 
az irányító társaság: 

• csoportstratégia, tagvállalati (irányított társaságokra vonatkozó) portfólió-elem-
zések; 

· forrásallokáció; 
• pénzügyi vezetés, treasuring, controlling. 
E funkciók gyakorlására általában kislétszámú vagyonkezeléssel, ingatlankezelés

sel, pénzüggyel, számvitellel és controllinggal, valamint személyzeti tevékenységgel 
kapcsolatos központi apparátust hoznak létre A stratégiai konszern esetében említett 
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törzskari jellegű szervezetek Uog, adó stb) ugyancsak megtalálhatók a pénztigyi kon„ 
szernek esetében is 

A vagyonkezelői fipusú konszernirányítá' esetében, ahol az irányító társaság a 
klasszikus holding funkciót gyakorolja, mindenféle operativitást nélkülöznek - kizá
rólag monetáris és vagyonkezelő eszközökkel befolyásolják az irányított tár saságo
kat Az irányító társaság (mint egy valódi holding) elsősorban a következő funkciókat 
látja el: 

• vállalati (irányított társaságokra vonatkozó) csoportszintű beruházások; 
„ pénzpiaci részvétel; 
• banki mechanizmusok; 
• vagyonkezelés, tőkebefektetés 
E feladatok ellátására igen kis létszámti vagyonkezeléssel és ingatlankezeléssel fog

lalkozó egységeket, személyzeti feladatokhoz kapcsolódó apparátust, valamint finan
szírozó banki intézményeket hoznak létre A korábbi konszernirányítási típusoknál 
említett funkciók többségét „extern" feladatokként kezelve, a szervezethez külső vál
lalkozásként kapcsolják 

Azon konszernek esetében célszerű ezt az irányítási stílust alkalmazni, ahol az tiz
leti területek vertikális és horizontális koordinációja által csak csekély mértékben 
vagy egyáltalán nem növelhető a vállalatcsoport értéke - ilyenek például a horizontá
lis (diverzifikált) konszernek, amelyek heterogén lizleti területekkel rendelkeznek 
(Hungenberg, 1992) 

A vagyonkezelői irányítás inkább tekinthető tulajdonosi szemléletmódnak, mint irá
nyítási típusnak, lévén hogy a konszernvezetés az irányított társaságokra hagyja a leg
több érdemi vezetői döntést, ami azok eredményességét befolyásolja„ Az irányított tár
saságok maguk alakítják ki és valósítják meg stratégiájukat 

Az ilyen típusli konszernvezetés nem menedzseli az irányított társaságok közti 
interdependenciákat - ha vannak ilyenek-, tehát nincs ebből fakadó konfliktusmegol
dási kényszer. A konszernvezetés tevékenysége lényegében portfólió-döntésekre szo
rítkozik, ami a konszern eredményén javíthat, az egyes irányított társaságokén azon
ban nem Az irányított társaságokra vonatkozóan ugyanis pusztán a konszernhez tar
tozásról vagy megválásról hoz döntést - az elért eredmények alapján 

Összefoglalva tehát: az operatívtól a vagyonkezelői eszközökkel irányító konszer
nek irányában haladva csökken az operativitás, ugyanakkor egyre növekvő szerepet 
játszik a monetáris és pénzligyi eszközökkel történő irányítás Rögtön hozlá kell 
azonban tenni, hogy természetesen az operatív jellegű konszernirányítás esetében is 
gyakorolnak pénzügyi, befektetői és vagyonkezelői funkciókat, de ezek gyakorlását a 
nagyfokú operativitás, az irányított társaságok életébe történő kezvetlen beleszólás 
jellemzi 

Mielőtt a konszernekkel és holdingokkal kapcsolatos további kérdések tárgyalásá
ra rátértink, ismételten hangsúlyozni szlikséges, hogy mind a gyakorlatban, mind az 
elméletben rendkívül komoly fogalomzavar mutatkozik e téren, illetve sokféle értel
mezéssel találkozhatunk A bemutatott operatív, stratégiai, pénzügyi és vagyonkeze
lői konszernklasszifikáció egy lehetséges módja a konszernirányítási formák elklilöní~ 
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tésének Emellett léteznek azonban más típusti osztályozások is „ Sőt, bizonyos cso
portosításokban a konszern szó helyett holdingot is használnak valamilyen jelzős 
szerkezettel Ennek megfelelően pi a német nyelvterületen gyakran megkülönbözte
tik az „üzemi holding'', az „ligyvezető holding" (decentralizált konszern), s a „pénz
ügyi holding" kategóriákat 

Az tizemi holding (vagy törzsházi konszern) esetében a központi döntésekre épülő 
operatív irányítás a jellemző; az tigyvezető holding (decentralizált konszern) esetében 
a stratégiai típusü együttes döntéshozatalra esik a hangsüly, míg a pénzügyi holding 
esetében egy erőteljes decentralizáció, illetve autonómia mellett a portfólió-optimali
zálás, s ez alapján történő befektetés képezi elsősorban a központi irányító társaság 
feladatát 

Mint láthatjuk, ez a klasszifikáció is eléggé közel áll a korábban említett konszerni
rányítási típusokhoz, hiszen az üzemi holding (vagy törzsházi konszern) gyakorlatilag 
az operatív konszernnek megfelelően működik; az ügyvezető (vagy decentralizált) 
konszern pedig stratégiai és részben pénzügyi konszernnek megfelelő kompetenciá
val rendelkezik; míg a pénzügyi holding a korábban említett pénzügyi konszern és va
gyonkezelő konszern feladatkörét gyakorolja 

Nagyon lényeges azonban annak a felismerése, hogy bármelyik csoportosításban a 
tiszta holdingirányítás a pénzügyi és a vagyonkezelői funkciókhoz kapcsolódik Íly 
módon az operatív konszern, illetve a stratégiai konszern (vagy másképpen: az üzemi 
holding és az ügyvezető holding, amelyek valójában konszernirányító központok) ese
tében nem beszélhetlink igazából klasszikus holding szervezetről. Ez azért nagyon 
fontos, mert a szervezetalakítás során világosan látni kell, hogy a valódi holdingok 
pénzügyi és vagyonkezelői eszközökkel irányítanak, s ezekkel nem konform az opera
tív, közvetlen beavatkozás 

A különböző konszernirányítási típusokhoz tartozó funkciók gyakorlása jelentős 
eltérést mutat a hagyományos vállalati központ funkcióihoz képest Az alapvető kü
lönbség abban áll, hogy a konszernközpont (irányító társaság) munkaszervezete - a 
társasági formákból és a jogi követelményekből adódóan - nem közvetlenül áll kap
csolatban az irányított társaságokkal. Ilyen formán a konszern központ elsősorban a 
következő csatornákon keresztlil tartja kézben az irányított társaságokat: 

• a tulajdonosi jogok gyakorlása (például az irányított társaságok taggyűlésén, il
letve közgyűlésén); 

„ az irányított társaságok, illetve esetlegesen az irányított és irányítótársaságok 
között fennálló ügynevezett szindikátusi szerződések rendszere; 

• azok a strukturális, technokratikus, illetve személyorientált koordinációs mecha
nizmusok, amelyek érvényesülését a tulajdonos kötelező jelleggel előírhatja az irányí~ 
tott társaságoknak 

A fentiek figyelembevételével azt mondhatjuk, hogy az első és második irányítási 
csatorna (tulajdonosi jogok gyakorlása, szindikátusi szerződések rendszere) szinte va
lamennyi konszerntípus esetében előfordulhat A lényeges ktilönbség a koordinációs 
mechanizmusok (eszközök) konkrét megjelenésében, illetve annak kötelező jellegé
ben van Azaz: annak alapján minősíthetünk egy-egy konszernt operatív, stratégiai, 
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pénzúgyi vagy vagyonkezelői jellegűnek, hogy az irányitó társaság milyen típusú ko
ordinációs mechanizmus (eszköz) alkalmazását helyezi a középpontba. A központi 
funkciók száma, a központi apparátus nagysága, továbbá a tervek és az elszámolási 
rendszer részletezettsége, a vezetői beszámolórendszerek milyensége mutatja igazán 
meg, hogy a konszern az operatív, a stratégiai, a pénzúgyi vagy esetleg a vagyonkeze
lői típusú konszernirányítási filozófiát követi-e, illetve tartja célszerűnek 

Bármelyik konszernirányítási tipusról legyen is szó, rendkívül nagy a szeméb;ori
entált koordináció5 eszközök szerepe. A személyi, személyzeti funkció valamennyi 
konszernirányítási típusnál megtalálható a központi funkciók között Az operatív kon
szernek irányításánál e funkció a vezetőkiválasztásra, az általános képzési, továbbkép
zési és oktatási feladatokra, illetve a szociális klíma (mint hatékonyságnövelő eszköz) 
megteremtésére irányul. Ezt kiegészíti az irányított társaságok személyzeti munkája 
fölött gyakornlt szakmai hatáskör A stratégiai konszern esetében a személyzeti tevé
kenység döntően az irányított társaságok felső szintű vezetőire és az irányító társaság 
szakembereire korlátozódik, valamint a legfontosabb szakmai irányelvek kialakítását 
jelenti Viszonylag más e tenilet feladata a pénzügyi és a vagyonkezelői konszernirá·· 
nyitási struktúráknál A személyzeti feladatok itt döntően arra irányulnak, hogy mi
képpen lehet a tulajdonosi jogok gyakorlását minél jobban elősegíteni a személyzeti 
politika, a személyzeti tevékenység eszközeivel Mivel e konszernek irányítása döntő·· 
en pénzúgyi és vagyonkezelői eszközökkel történik, ezért nyilvánvalóan előtérbe ke
rúl az irányító társaságnak azon funkciója, amely segítségével a tulajdonos jogait gya
kornlja az irányított társaságok legfelsőbb fórumain (taggyűlés, közgyűlés) A sze
mélyzeti munka, egyáltalán a személyorientált koordináció e két konszern-típusnál el
sősorban arra irányul, hogy olyan feladatokra készítse fel az irányító társaság által 
megbizott egyéneket, hogy azok maximálisan képviseljék a tulajdonos érdekeit az 
egyes táisaságok közgyűlésein, illetve taggyűlésein A személyzeti feladatok ilyen ér
telemben egy erőteljesen tulajdonosi, vagyonkezelői, bizalmi funkcióvá alakulnak, s 
elsősorban a következőkre irányulnak: 

• jelentések készttése a tulajdonosok számára; 
· szavazati jogok és mandátumok meghatározása; 
" személyes kapcsolatok kialakítása az irányított társaságok vezetőivel; 
" tanácsadás az irányított társaságok úgyvezetőinek; 
• segítségnyújtás a vezetőkiválasztáshoz és az utánpótlási tervek elkészítéséhez; 
" az irányított társaságok közgyűléseinek, illetve taggyúléseinek előkészítése; 
" kontaktus kialak1tása kúlső befektetőkkel, tulajdonosokkal 
Mindezt azért fontos kiemelni, mert nagyon gyakran találkozhatunk azzal a véle

ménnyel az elméleti és gyakorlati szakemberek körében is, hogy a konszern- és hol
ding-struktúrák működtetése egy olyan típusú tevékenység, amelyben nem sok szere
pe van az emberi tényezőknek Éppen a legjobban működő konszernek és holdingok 
esetei bizonyítják azt, hogy a személyzeti funkciók sok tekintetben elsődleges szere
pet kapnak, vagy legalábbis hasonló fontosságúak mint a pénzügyi és controlling me
chanizmusokat működtető funkciók 

Milyen következtetések vonhatók le az eddigiekből a konszern- és holding-struktú-

110 

rák megteremtésével kapcsolatban? Az egyik legfontosabb tapasztalat a nyugat-euró
pai és a fejlett európai országok konszern- és holding-struktúrájának vizsgálata kap
csán, hogy a struktúráknál érvényesül az időbeliség, a folyamatosság, illetve az egy
másutániság. Ezen elsősorban az értendő, hogy az operatív, stratégiai, pénzügyi és va
gyonkezelői konszernkoncepciók egy sajátos szervezetalakítási, szervezetfejlődési 
sorrendet is jelölnek A rendkívúl erőteljes operativitással működő - a fejlődés kezde
ti stádiumában lévő - konszern struktúrák bázisáról történő kimozdulás első állomá
sa lehet az esetek többségében a stratégiai, esetleg a stratégiai és pénzügyi eszközök
kel történő konszernirányítás Nagyon kis valószínűsége van annak, hogy egy „0 álla
potú" operatív konszern-struktúrát mutató nagyvállalat átalakítása egy klasszikus va
gyonkezelői feladatokat ellátó konszernné (holdinggá) egy lépésben történhet Hozzá 
kell azonban tenni, hogy e konszernirányítási típusok nem automatikusan egymás 
után következő fázisokat jelentenek Az adott konszern nemzetgazdaságban elfoglalt 
helye, a piaci meghatározottsága, a tulajdonosi struktúrája és a technológiai adottsá
gai (különös tekintettel a vertikalitásra) nagymértékben meghatározzák azt, hogy 
egyáltalán milyen típusú konszernvezetési filozófiát lehet érvényesíteni Ezzel kapcso
latban világosan kell látni, hogy egy nagyfokú vertikalitással rendelkező konszern (pl 
a kohászati ágazatban) nagy valószínűség szerint sohasem juthat el egy klasszikus va·· 
gyonkezelői funkciókkal működő konszern-, illetve holding-struktúrához Másképpen 
fogalmazva: valószfnűleg inadekvát lenne ez a struktúra ahhoz a tevékenységhez és 
technológiához, amely e szervezetben megtalálható. Jó példa erre az osztrák állami 
ipari holdinghoz (Österreichische lndustrie Aktiengesellschaft) tartozó Voest Alpine 
Stahl Aktiengesllschaft példája, amely esetében a beszerzés és kereskedelem rész
vénytársaságba szerveződik, s ugyancsak részvénytársaságba szerveződnek az egyéb 
befektetések A vertikum alapjait képező egységek viszont korlátolt felelősségű társa
ságok (pl a linzi vagy a kaffenbergi egységek) A vertikum alapvető egységeinek (a 
core businessnek) kft -be történő szervezése azt bizonyítja, hogy ezek az egységek 
operatív és stratégiai konszernirányítási megoldásokkal koordinált részek 

A konszernirányítások kapcsán sokszor találkozunk vegyes megoldásokkal Ez azt 
jelenti, hogy egy-egy konszern irányítása kapcsán a különböző típusú koncepciók 
egyútt élhetnek A konszernnek lehetnek olyan részei, amelyek esetében vagyonkeze
lői funkciókat gyakorol a központ, illetve az irányító társaság, de szorosan a konszern 
központi magjához (core business) tartozó egységek esetében előfordulhat az opera
tív irányítás is. Mindez természetes, hiszen a konszernhez tartozó tevékenységek kű
lönbözőek lehetnek, különböző piacokon és különböző technológiákkal működhet a 
konszern 

Meg kell említeni végúl a konszernek és holdingok irányítása kapcsán az úgyneve
zett egymásra épülés jelenségét Ez elsősorban a nagyobb, multinacionális szerveze
teknél figyelhető meg, amelyeknél két (vagy esetleg több) szervezeti szinthez rendelik 
az operatív, stratégiai, pénzügyi és vagyonkezelői irányítást Konkrétan ez azt jelenti, 
hogy egy pénzügyi-vagyonkezelői funkciót ellátó holding alá olyan konszernek tar
toznak, amelyek stratégiai, illetve operatív jellegű irányítást gyakorolnak az irányított 
társaságok felett 



A szervezetek dekomponálása 
és differenciálódása 

Az előző fejezetben a strukturális jellemzők segítségével bemutattuk az egyes szerve
zeti alapformákat (funkcionális, divizionális, mátrix stb.), és megvizsgáltuk, hogy azok 
milyen környezeti feltételek és adottságok mellett működnek hatékonyan A gyakorlat 
ugyanakkor azt mutatja, hogy a szervezetek működésében és hatékonyságában ha
sonló környezeti feltételek és szervezeti formák mellett is megfigyelhetők különbsé
gek. E ktilönbségek okai természetesen csak a szóban forgó szervezetek mélyebb, bel
ső elemzésével tárhatók fel. A szervezetek teljeskörű feltérképezése helyett azonban 
célszerűbb, ha a szervezeteket alrendszerekre bontjuk fel, és csak az egyes alrendsze
rek funkcióit, illetve egymás közötti kapcsolatait vizsgáljuk Számos esetben ugyanis 
már néhány fontosabb alrendszer elemzése elegendő információt szolgáltat ahhoz, 
hogy magyarázatot találjunk a szervezet egésze szintjén tapasztalható jelenségekre 

A szervezeti alrendszerek elhatárolása nemcsak a szervezetelemzés és szervezetku
tatás, hanem a vezetés és szervezés napi gyakorlatának is igénye Különösen a vállalat 
felső szintű vezetése számára izgalmas ez a kérdés, hiszen e vezetők nem foglalkoz
hatnak külön-külön a szervezet valamennyi ap1ó 1észterületével. Lehetséges és kívá
natos azonban, hogy meghatározzák az egyes alrendszerek terén elérendő célokat, il
letve értékeljék azok eredményességét Ha a működés során problémák jelentkeznek, 
akkor célszerű azokat ugyancsak az alrendszerek szintjén lokalizálni, mivel az elke
rülhetetlen beavatkozás így nem bolygatja meg a szervezet kellő hatékonysággal 
funkcionáló részeit 

A szervezeti alrendsze1ek elhatárolása - másképpen a szervezetek dekomponálása 
- tehát reális vezetői szükséglet E szükséglet kielégítésére a komplex rendszerek kvá
zi dekomponálható tulajdonsága ad lehetőséget (Simon, 1982) 

Simon szerint a szervezetek bizonyos méret felett komplex rendszernek tekinthe
tők, minthogy nagyszámú, és egymással nem csupán egyszerű kölcsönhatásban álló 
alkotóelemből állnak A hosszabb távon is életképes komplex rendszerek pedig általá
ban „kvázi dekomponálhatók" abban az értelemben, hogy a rendszer alkotóelemei kö
zött különböző szorosságú kapcsolatok állnak fenn, és így az alkotóelemekből olyan 
csoportok képezhetők, amelyeken belű! szorosabbak a kapcsolatok, mint a különböző 
csoportokba sorolt alkotóelemek között A szorosabban összetartozó alkotóelemek 
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csoportjai - úgy is mint a rendszer alrendszerei - rövid távon a többi alrendszertől 
független viselkedést mutatnak, sőt hosszabb távon is csák aggregált módon függe
nek más alrendszerek viselkedésétől 18 

A szervezetek mint komplex rendszerek kvázi dekomponálható tulajdonságára 
építve tehát a szervezeti alrendszerek elhatárolásának nincs elvi akadálya. A dekom
ponálás gyakorlati megvalósításához azonban meg kell határoznunk, hogy az alrend
szerképzés szempontjából mit tekintúnk alkotóelemnek, valamint, hogy milyen aggre
gáltsági szinten és milyen elvek alapján kívánjuk a dekomponálást végrehajtani. 

3.1 .. A tevékenység mint az alrendszerképzés alapja 

A szervezetek korábban adott definíciójából kiindulva első pillanatban természetes
nek tűnhe~ hogy az emberek és a tárgyak jelentsék az alrendszerek képzésének alap
ját. A szervezet működő, dinamikus rendszerként való kezelése azonban azt kívánja 
meg, hogy az említett szervezeti alkotóelemek helyett inkább a tevékenységek töltsék 
be ezt a szerepet Minthogy a tevékenységek - rendszerelméleti szempontból - szer
vezeti tagok és eszközök kombinációit, interakcióit jelentik, a tevékenységalapon ki
alakított alrendszerekhez bármikor hozzárendelhetők a ktilönböző tevékenységeken 
keresztúl azokban szerepet játszó szervezeti alkotóelemek (emberek és tárgyak) 19 

A tevékenység kifejezés egyébként rendkívtil tág kategória, utalhat fizikai vagy 
szellemi munkára, de jelentheti akár egy adott feladat teljesen automatikus végrehaj
tását is 20 A szerteágazó tartalom ellenére a tevékenységek közös jellemzője, hogy be
menetük (inputjuk) van, amely egy „elemi" transzformáció révén kimenetté (outputtá) 
alakul. 

A tevékenységek meghatározása - vagyis annak eldöntése, hogy mi tekinthető „ele
mi" transzformációnak a szervezetekben - bizonyos fokig szabad választás kérdése, 
de ezt a választást mindig az adott vezetési feladat fúggvényében kell megtennúnk 

18 A kvázi dekomponálhatóság jelentőségét a komplex rendszerek kialakulása és fenn1naradása szem·· 
pontjából jól illusztrálja Simon órásmester példája Két órásmester egyaránt kitünő órákat készített, meg .. 
rende!éseik is egyformán adódtak, mi'g azonban az egyik üzlete virágzott, a másik hamarosan csődbe jutott 
A magyarázat a következőkben rejlett Bár mindkét mester órája 1000-1000 alkatrészből á!lt, az összesze·· 
relésnél különböző módszereket alkalmaztak A sikertelen órásmester úgy dolgozott, hogy amikor egy rész„ 
legesen összeszerelt órát le kellett tennie (mert például telefonon új megrendelés érkezett), akkor a félkész 
óra azonnal darabjaira esett szét és összeszerelését elölről kellett kezdeni A sikeres órásmester ezzel szem
ben tíz alkatrészből álló részegységeket készített, majd tíz ilyen részegységből egy nagyobb szerkezetet á!!f. 
tott össze, végül pedig ez utóbbiból is tizet véve összeállította a kész órát Az eset egyben annak illusztrálá-· 
sára is szolgál. hogy a komplex rendszerek általában hierarchikusak, vagyis legfontosabb alrendszereik to· 
vábbi alrendszerekre bonthatók fel egészen az ,,elemi alrendszerek" szintjéig (Simon, 1982) 

19 A szervezetek dinamikus, tevékenységeken keresztül történő felfogása ne1n idegen a szervezetelmé·· 
letben Barnard (1938) például a szervezetet „kollektív cselekvések rendszereként'· definiálta, Simon 
(196'7) pedig a döntéseken keresztül értelmezte. 

2° Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ebben a fejezetben csak a szervezetek formális tevékenysége·· 
ken alapuló alrendszereivel foglalkozunk 
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Amennyiben például egy vállalat kereskedelmi szervezetének ieladat- és hatásköri lis
táját kell elkészítenúnk, akkor a tevékenységeket nyilvánvalóan magasabb aggregált
sági szinten értelmezzük annál, mintha egy adott termék készletezésének az optimali-
zálása lenne a célunk · 

Egy nagyobb szervezet tevékenységei tÚmészetesen még ezen az aggregáltsági 
szinten is túl számosak ahhoz, hogy a szervezet egésze feletti áttekintés igényével fel
lépő felső vezető számára hatékony támogatást tudnának nyújtani. Az alrendszerek 
kialakításánál tehát arra kell törekednünk, hogy a szervezet tevékenységeinek halma
zából kezelhető számú alrendszer jöjjön létre. A kezelhetőség pontos mértéke szerve
zeti tényezőknek és személyi (vezetői) képességeknek is függvénye 

3 .. 2.. A szervezetek dekomponálásának elvei 

A szervezeteknek mint ktilönösen bonyolult rendszereknek az a sajátossága, hogy al
rendszereik elhatárolása többféle módon valósítható meg Két, az alrendszerképzést 
illetően alkotóelemnek számító tevékenység kapcsolata eltérő erősségű lehet annak 
fúggvényében, hogy milyen logika szerint vizsgáljuk azokat A szervezetek vezetése 
szempontjából az alrendszerképzés többértelmúsége bizonyos fokig inkább előny, 
mint hátrány, hiszen a vezetők gyakran már eleve differenciált igényekkel lépnek fel a 
dekomponálással szemben Ezen igények közti! az alábbiak a legjellemzőbbek: 

nyújtson segítséget a stratégiaalkotásban és a stratégiai célok elérésében; 
" támogassa egy áttekinthető szervezeti struktúra kialakítását; 
· optimalizálja a kulcsfolyamatok lefutását; 
" jelentsen alapot a teljesítményértékeléshez; 
• javítsa a működés költséghatékonyságát; 
" segítse elő egy összvállalati számítógépes információrendszer kialakítását 
Fejezetúnkben a következő dekomponálási logikákat tárgyaljuk: 

funkcionális elvű felbontás (az azonos szakmai tevékenységek összerendezé-
se); 

tárgyi és regionális elvű felbontás (az egyes termékcsoportokra, vevőkörökre, il
letve regionális egységekre vonatkozó tevékenységek összerendezése); 

• folyamatelvű felbontás (a tevékenységek hosszabb, egybefüggő láncolatainak el
határolása); 

• stratégiai elvű felbontás (a szervezeti alapképességekhez kötődő tevékenységek 
megktilönböztetése más, stratégiailag kevésbé jelentős tevékenységektől); 

· materiális/információs elvű felbontás (az anyagi és az információfeldolgozási te
vékenységek elhatárolása) 

Az egyes dekomponálási lehetőségek kapcsán azt vizsgáljuk, hogy a tevékenysé
gek - mint alkotóelemek - megfelelő csoportosításával milyen alrendszerek alakítha
tók ki, valamint, hogy a kúlönböző felbontási logikák mennyiben felelnek meg a de
komponálással szemben támasztott és az előzőekben részletezett differenciált igé
nyeknek 
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3 . .2 .. 1 .. Funkcionális elvű felbontás 

A funkcionális elvű dekomponálás a szervezetek tradícionális tagolási módja Lényege 
az azonos szakmai tevékenységek összerendezése A legtöbb termelő vállalat eseté
ben így például a következő fontosabb alrendszerek adódnak: 

„ marketing; 
• kutatás és fejlesztés; 
• anyag- és energiabeszerzés, -gazdálkodás; 
· külső és belső szállítás; 
• termelés/szolgáltatás, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb funkciók 

(programozás, műszaki előkészítés, karbantartás stb ); 
„ értékesítés; 
• minőségbiztosítás; 
• környezetvédelem; 
„ emberi erőforrás gazdálkodás; 
• pénzügy; 
• számvitel; 
• informatika 
A fenti funkcionális alrendszerek - kevés kivétellel - általában a nem termelő vál

lalatok esetében is „beazonosíthatók" Ez még a pénzügyi szféra szervezeteire is ér
vényes, ahol például a bankok beszerzési funkciója - tág értelemben - a szükséges 
forrásállomány pénzpiaci megvásárlását is magában foglalja, míg a kutatás-fejlesztés 
mindenekelőtt betéti és hitelkonstrukciók - vagyis szellemi termékek - előállítását 
jelenti 

A vállalatok profilja természetesen jelentős befolyással van az egyes funkcionális al
rendszerek sülyára A kereskedelmi vállalatoknál például nyilvánvalóan kiemelt szere
pe van a beszerzési és az értékesítési funkciónak Az alrendszerek jelentősége emel
lett a követett stratégia függvényében is változhat Gyakran előfordul például, hogy 
egy üzletágban az egyik vállalat költségdiktáló, míg a másik differenciáló stratégiát 
folytat Nagy a valószfnüsége, hogy iparvállalatokat feltételezve az előbbi esetben a 
termelés, míg az utóbbi esetben a marketing vagy a kutatás-fejlesztés jelenti a válla tat 
életét szervező központi funkciót 

A szervezetek funkcionális tagolása számos előnnyel jár. Amennyiben a funkcioná
lis tagolást szervezetképző elvként alkalmazzák, úgy az elvégzendő részfeladatok fele
lősei - egyszerűen a tevékenység jellege alapján - legtöbbször egyértelműen megha
tározhatók A funkcionális szervezeti egységek további belső tagolásával pedig elmé
lyíthető a specializáció, amely általában költségcsökkentő hatással jár A szervezeti fa. 
gok szakmai fejlődéséhez és előrejelzéséhez is a funkcionális szervezeti egységek biz
tosítják a legmegfelelőbb kereteket 

A funkcionális tagolás hátrányai közé tartozik, hogy a funkcionális alrendszerek 
határai gyakran nehezen állapíthatók meg Az olyan kérdésekben például, hogy a ki
menő számlák ellenértékének behajtásával kapcsolatban meddig tart az értékesítés fe
lelőssége és hol kezdődik a pénzügyé, vagy, hogy a rendelésfelvételt követően a gyár-
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tás nagyvonalú tervezését még az értékesítési vagy már a termelésirányítási funkció 
keretén belül kell-e végezni, sokszor a tradíció vagy a vezetői ízlés dönt E példákból 
már kiviláglik az elsődlegesen funkcionális típusú. alrendszerekkel működő szerveze
tek másik, az előbbinél jóval nagyobb problémája is: a tevékenységek összefüggő lán 
colatainak, vagyis a folyamatoknak2r a kezelése meglehetősen nehézkes Egy olyan 
kulcsfolyamat esetében, mint például egy új termék kifejlesztése, a kutatás-fejleszté
sen kívül legalább két másik funkcionális terület is erőteljesen érintett: egyrészt a 
marketing a vevői igények feltárása (esetleg megteremtése), másrészt a termelés a 
gyárthatóság feltételeinek biztosítása révén. Míg tehát az egyes tevékenységcsoportok 
felelősei legtöbbször egyértelműen meghatározhatók, addig az azokból képzett kriti
kus folyamatoknak gyakran már nincs gazdája 

A funkcionális elvű tagolás a stratégiaalkotás és a menedzsment-kontroll (controll
ing) szempontjából sem tekinthető szerencsésnek A piacon termelési, marketing„ 
vagy fejlesztési funkciók helyett konkrét termékek és szolgáltatások versenyeznek 
egymással, célszerű tehát, ha a célkijelölés és a teljesítménymérés is ez utóbbiakhoz 
kapcsolódik Külön probléma - amint azt a funkcionális szervezetek hátrányai között 
már említettük - hogy erősen diverzifikált profil esetén az egyes termékek vagy ter
mékcsoportok még az adott funkcionális szempontból sem mindig kapják meg a kellő 
figyelmet 

Ha a funkcionális tagolást egy vállalati információrendszer struktúrájának megha
tározására alkalmazzuk, akkor nagy a veszélye, hogy a kialakított információrendszer 
számos inkonzisztenciát, esetleg redundáns adatbázisokat tartalmaz majd, és végered
ményben az összvállalati célok helyett az egyes funkcionális területek részcéljainak 
megvalósítását szolgálja. Ismert hátrányai ellenére - a funkcionális feladatkörök vi
szonylagos standardizálhatósága következtében - ma még jórészt mind a saját fejlesz
tésű, mind pedig a kereskedelmi forgalomba kerülő vállalati információrendszerek a 
funkcionális felépítést követik 

3..2..2.. Tárgyi és regionális elvű felbontás 

A tárgyi és regionális elvű felbontás az azonos termékcsoportokra, vevőkörökre, illet
ve területi egységekre vonatkozó tevékenységek egymáshoz rendelését jelenti Szer
vezetképző elvként is jól ismert, a divíziók elhatárolásának alapja Minthogy a tárgyi 
és a regionális elvű szervezetkialakítás esetén az egy szervezeti egység által felügyelt 
tevékenységláncok hosszabbak, mint a funkcionális szervezetekben, ezért áttekinthe
tőbb működéssel, kisebb koordinációs szükséglettel számolhatunk Emellett a tárgyi 
vagy regionális elven csoportosított tevékenységekkel együtt általában az azok végzé· 
séhez szükséges erőforrások is egyértelműen elhatárolhatók Mindezen jellemzői ré
vén a divizionális szervezeteket gyakran nevezik „jól dekomponálható struktúrák
nak" Ez a tulajdonság különösen válsággócok lokalizálása (rekeszelő hatás), vala-

21 A folya1natok részletes 1neghatározását lásd e fejezet „Folyamatelvü felbontás" ci'mü részében 
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mint a termékek, piacok, régiók stb. szerinti diverzifikáltság növelése, illetve csökken·· 
tése esetén előnyös 

A termék-, illetve vevőcsoportok, valamint a földrajzi régiók emellett tervezési és 
teljesítményértékelési (vagy másképpen: felelősségi és elszámolási) egységként is jól 
felhasználhatók Az erre alapuló menedzsment-kontroll (control/ing) rendszereket 
ma már olyan számítógépes információrendszerek támogatják, amelyek az egyes ter
vezési és teljesítményértékelési egységekre vonatkozó kimutatásokat automatikusan 
generálják 

Pozitív jellemzői ellenére a tárgyi és a regionális elvű felbontás mint követendő de·· 
komponálási logika a gyakorlatban nem mindig biztosítja életképességét 

Részletesebben a következő problémákról van szó: 
• Bizonyos iparágakban (vegyipar, acélgyártás) a termékek vertikális egymásra 

éptilése, a termelési kapacitások oszthatatlansága következtében a termékelvű elhatá
rolás nem, vagy csak nagy kompromisszumok árán valósítható meg 

• Ha a tárgyi vagy a regionális elvű munkamegosztás divfziószinten meg is valósul, 
a divrziók további belső tagolása általában már a megszokott funkcionális elven törté
nik. A divíziókon belül tehát - ha a korlátozott profil miatt csökkentett mértékben is, 
de - jelentkezhetnek a funkcionálisan kialakított alrendszerek hátrányai 

• A tárgyi és regionális elvű elhatárolás maradéktalan érvényestilését minden egyéb 
feltétel megléte esetén gyakran maga a vállalat felső vezetése korlátozza. Számos érv 
- így például a méretgazdasági előnyök kihasználása, a kockázatok csökkentése, a vál
lalat egységes arculatának megőrzése - szól amellett, hogy a vállalatok egyes, egyéb
ként egyértelműen adott termék- vagy vevőcsoportokhoz, területi egységekhez rendel
hető funkcionális feladatokat (pi beszerzés, pénzügy, marketing) központilag végezze
nek A tárgyi és regionális elvű elhatárolás érvényesülése és a divíziószintű felelősség 
mértéke között egyébként pozitív kapcsolat van: a profit- és az investment-centerek ese
tében az ilyen típusú dekomponálás jóval egyértelműbb, mint a cost-centereknél 

„ A tárgyi és regionális elven kialakított alrendszerekhez kapcsolódó munkameg
osztás következetes érvényesítése esetén ugyan az azonos termékekkel, vevőcsopor
tokkal, területi egységekkel kapcsolatos folyamatok viszonylag integráltan mennek 
végbe, azonban meglehetősen bizonytalanná válik azoknak a folyamatoknak kezelé
se, amelyek több termékcsoportot érintenek (pl komplex versenytárgyalási ajánlatok 
kidolgozása) Emellett törvényszerűen párhuzamos funkcionális kapacitások éptilnek 
ki, ugyanakkor az összvállalati szakmai irányítás - a divíziók relatív önállósága követ
keztében - csorbát szenvedhet 

• A stratégiaalkotás során az egyedi termékek, termékcsoportok helyett esetenként 
célszerúbb termék(csoport)-kombinációkból álló üzleti területekből kiindulni. Az egy 
üzleti területhez tartozó termékek, termékcsoportok - bár előállításuk technológiája 
gyakran heterogén - hasonló piaci feltételrendszerben versenyeznek, minthogy fo
gyasztási·használati szempontból vagy a termék-életgörbén (portfóliómátrixban) el
foglalt hely alapján összekapcsolódnak A termékek, vevők, illetve régiók egyértelmű 
elhatárolásán alapuló divizionális szervezetek nehezen képesek az ilyen típusú komp
lex stratégiaalkotási szempontokat kiszolgálni 
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3 .. 2. 3„ Folyamatelvű felbontás 

A tevékenységek a szervezetekben nem izoláltan, hanem egymással szoros kapcsolat
ban mennek végbe: az egyes tevékenységek inputját más tevékenységek outputja je
lenti. A tevékenységek tehát hosszabb, összefüggő láncolatokat képeznek, amelyeket 
folyamatoknak nevezzük A folyamatok teljes egésztikben általában nem rendelhetők 
hozzá egyetlen funkcionális területhez, de sokszor egyetlen - tárgyi vagy regionális 
elven kialakított - divízióhoz sem 

A folyamatoknak meghatározott vevőik (haszonélvezőik) vannak, akik a szervezet 
szempontjából lehetnek „ktilsők" vagy „belsők" egyaránt (Earl, 1994). A ktilső vevő
ket kiszolgáló folyamatokat kulcsfolyamatoknak, a belső vevőket érintő folyamatokat 
pedig támogató folyamatoknak nevezztik (Az előbbire egy hitelkérelem feldolgozása, 
az utóbbira egy versenyképesség-elemzés elkészítése lehet példa.) 

Más megközelítésben operatív és vezetési folyamatok különböztethetők meg (Da
venport-Short, 1990). Az operatív folyamatok a szervezet alaptevékenységének napi 
végzésével kapcsolatosak A vezetési folyamatok többsége ezzel szemben az operatív 
folyamatok végzéséhez sztikséges erőforrások megtervezéséhez, szétosztásához, ha
tékony felhasználásuk ellenőrzéséhez kapcsolható A vezetési folyamatok csak látszó-· 
lag koncentrálódnak a hierarchia tetején Olyan folyamatok esetében, mint pl a költ
ségvetés-készítés vagy a tervidőszak végi beszámolás, gyakorlatilag a szervezet min
den szintje érintett A vezetési folyamatoknak emellett a funkcionális, valamint a tár
gyi, illetve regionális elven kialakított alrendszereket egyaránt kezelnie kell 

A szervezetek sikerességét sok szempontból a folyamatok hatékonysága és eredmé
nyessége határozza meg A hatékony folyamatokat alacsony átfutási idő, hibamentes 
kivitelezés, és a ráfordításokkal való takarékosság jellemzi. A folyamatok eredményes
sége ezzel szemben a kiemelkedő szolgáltatásokban, a ktilső vagy belső vevő elége
dettségének elérésében, valamint a vezetés és a folyamatban részt vevők által fontos
nak tartott egyéb célok (pi munkakör-gazdagítás, személyes fejlődés) teljesülésében 
jelentkezik 

Kritikus0elentőségtik ellenére a folyamatalapú alrendszerek szisztematikus vizsgá
latára sokszor még ma sem kerti! sor (Earl, 1994) A szervezetek hivatalos dokumen
tumai leginkább a funkcionális, illetve a tárgyi vagy regionális elven kialakított szerve
zeti egységek tevékenységeit tárgyalják, de e tevékenységek folyamatokká fűzése és a 
folyamatok kivitelezésének szabályokba foglalása rendszerint elmarad Gyakori jelen
ség, hogy egy nagyvállalatnál még a felső vezetők sincsenek tudatában egy-egy kulcs
folyamat pontos lefutásának A folyamatok ennek ellenére természetesen nap mint 
nap megvalósulnak, ám világos útmutatók híján legtöbbször a körtilmények változá
sával egyre kevesebb racionalitással bíró tradíciók szerint 

A szervezetek folyamatalapú dekomponálásának és a folyamatelven kialakított al
rendszerekre alapozott vezetési tevékenység gyakorlásának hiánya részben objektív 
okokkal magyarázható Először is a folyamatok egy részére csak meglehetősen rend
szertelentil, alkalomszerűen kerül sor Ilyennek tekinthető például egy kapacitásbővf. 
tő beruházás Más folyamatok - bár rendszeresen fordulnak elő - nehezen algoritmi-
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zálhatók, mert sok kreatív megoldást kívánó, előre nem jelezhető lépést tartalmaznak. 
Egy reklámügynökség reklámtervezési folyamatait említhetjük ez utóbbi illusztrálásá
ra Végül bizonyos folyamatok egyszerre rendszertelenek és rosszul shukturáltak. 
Ezek közé tartoznak az átütő erejű technológiai innovációk 

20. ábra 
A folyamatok csoportosítása strukturáltság és rendszeresség szerint 

A folyamat 
strukturáltsága 

Jó 

Rossz 

A folyamat elóforduiá.sának 
rendszeressége 

Rendszeres Alkalomszerű 

Kapacitás· 
Anyagrendelés bővítő 

beruházás 

Meghatározó 
Reklámtervezés technológiai 

innováció 

Bár a folyamatalapú alrendszerekben való gondolkodás még messze nem tekinthető 
általánosnak, mégis egyre több szervezet fogalmaz meg operatív és stratégiai célkitűzé
seket kulcsfolyamataival szemben. A folyamatok radikális átalakítására úgynevezett 
Bu.sine.ss Process Reengineering (rizleti folyamatok újraszervezése) projektek kereté
ben kerúl sor Az újraszervezési projektek keretében a munkakörök egybekombinálá
sával, valamint az alsóbb szintű munkatársak döntéshozatalra való felhatalmazásával 
(empowerment) olyan kis létszámú teamek kialakítására törekednek, amelyek az egyes 
folyamatok teljeskörű kivitelezéséért felelősek (Hammer-Champy, 1993) A folyamat
alapú szervezeti egységek munkája a legtöbb esetben nem képzelhető el a szintén fo. 
lyamatelven kialakított world/ow szoftverek és más számítástechnikai alkalmazások 
(pl. folyamatmodellező programok, döntéstámogató és szakértői rendszerek, osztott 
adatbázisok, e/ectronic maii rendszerek stb.) hatékony támogatása nélkül Az optimali
zált folyamatokhoz kapcsolódó teljesíhnényparaméterek betartását folyamatköltség
tervezésen és -elszámoláson alapuló menedzsment-kontroll rendszerek biztosítják 

3.2 .. 4. Stratégiai elvű felbontás 

A szervezetekkel foglalkozó fejezetben megismerkedhettünk a stratégiai üzleti terület 
fogalmával, amely stratégiaalakítási szempontból egy adott termék-piac kombinációt 
takar Azt is bemutattuk, hogy a stratégiai üzleti területek elhatárolása - mint sajátos 
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dekomponálási logika22 - szervezetképző funkciót is betölthet: a stratégiai üzleti terú
letekre alapozva úgynevezett stratégiai úzleti egységek (SBU-k) építhetők ki. A követ
kezőkben egy szintén stratégiai indíttatású, de az előbbitől eltérő előfeltevésekre épü
lő alrendszerképzési elvet mutatunk be, amely Pralahad és Hamel (1990) koncepció
ján alapszik 

A szerzők szerint a legtöbb vállalat esetében meghatározhatók azok az alapképes
ségek vagy kompetenciák (core competencies), amelyek tekintetében az adott vállalat 
egyértelműen versenytársai fölé nő Ilyen alapképességnek tekinthető például a Sony 
esetében a miniatúrizálás Az alapképességeknek általában egyedúlálló technikai
technológiai feltételrendszer, és mindenekelőtt évek, de inkább évtizedek során felhal
mozott szervezeti tapasztalat jelenti a forrását A vállalati alapképességek alaptermé
kekbe (core products) épúlnek be, amelyek végtermékek egész sorozatának jelenthe
tik meghatározó komponenseit vagy részegységeit. (Ilyenek például a Casio digitális 
kijelző rendszerei vagy a Matoushita kompresszorai) A vállalatok versenyképességé
ről felszínesen a végtermékeikkel szembeni kereslet alapján alkotunk véleményt, pe
dig az sokkal mélyebben, az alapképességekben és az alaptermékekben gyökerezik 

Mindezek alapján adódik egy olyan dekomponálási lehetőség, amely az egyes szer
vezeti alapképességekhez, alaptermékekhez kapcsolódó, valamint a szervezet ver
senyképessége szempontjából kevésbé meghatározó tevékenységek mentén történik 

Fontos hangsúlyozni, hogy a szervezeti tevékenységek alapképességek, alaptermé
kek szerinti csoportosítása a legtöbb esetben nem vezet más dekomponálási módok
kal azonos eredményre. Az alapképességek először is a lehető legritkább esetben je
lentenek jól elhatárolható funkcionális kompetenciákat: a Philips optikai és média
szakértelmének például egyszerre van kutatás-fejlesztési, valamint termelési vonatko
zása. A tárgyi elven, illetve stratégiai lizleti területek szerint képzett alrendszerek pe
dig azért nem egyezhetnek meg az alaptermékek szerint elktilönítettekkel, mert az 
alaptermékeket jellemzően alkatrészek és részegységek alkotják; ennek következté
ben általában nem rendelhetők egyetlen divízióhoz vagy stratégiai úzleti egységhez 
sem Végtil a folyamatelven alapuló felbontás sem fed át az alapképességeket illetően, 
minthogy az alapképességek sok esetben csak tevékenységi szinten érhetők tetten: a 
Nike például sportcipőivel kapcsolatban csak a desingt, a reklámkampány megszerve
zését, valamint a speciális, légbuborékot tartalmazó talp legyártását tekinti kritikus 
feladatnak, a folyamatok többi részét alvállalkozóival végezteti 

Az alapképességek, alaptermékek szerint történő dekomponálás elsősorban straté
giai célokat szolgál: Prahalad és Hamel szerint a hosszú távú céloknak nem a végter
mékpozíciók javítására, hanem a vállalati alapképességek megőrzésére, komplettíro
zására, esetleg lij alapképességek szerzésére kell vonatkozniuk 

22 A stratégiai üzleti területek elhatárolása annyiban tekinthető sajátos dekümponálási módnak, hogy el 
södlegesen nem tevékenységeket, hanem terméket, termékcsoportokat rendel össze Ha azonban az egy üz· 
!eti területet a!kotó termékek, termékcsoportok me!lé az azokra vonatkozó tevékenységeket is felsorakoz 
tatjuk, akkor a stratégiai üzleti területek alapján történő elhatárolás besorolható a többi dekomponálási lo
gika közé 
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Az alapképességekben és alaptermékekben való gondolkodás ugyanakkor a szerve
zetalakítással szemben is támaszt követelményeket Ha ugyanis elfogadjuk, hogy az 
alapképességek és az alaptermékek a vállalat versenyképességének hordozói, akkor 
indokolt a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek centralizálása, hiszen így azok na
gyobb felső vezetői figyelemben, esetleg több erőforrásban részestilhetnek, illetve job
ban elrejthetők a versenytársak vizsgálódásai elől E tevékenységek központosítása 
azért is javasolható, mert az alapképességek és alaptermékek - ahogy említetttik - ál
talában nem rendelhetők hozzá egyértelmtien egy adott funkcionális területhez, diví' 
zióhoz vagy stratégiai üzleti egységhez 

Az alapképességekhez és alaptermékekhez közvetlenül nem kapcsolódó tevékeny
ségek ezzel szemben gyakran szükségtelenül kötik le a felső vezetők, illetve a szerve
zet egészének a kapacitásait Célszerű ezért e tevékenységeket egy nagyobb helyi fele
lősség birtokában a szervezet alsóbb szintjein végezni, illetve - ahogy a Nike esetében 
is történt - kivitelezéstiket külső partnerekre bízni (outsourcing). 

Az alapképességeken és alaptermékeken alapuló dekomponálás kapcsán minden
képp említést kell tetttink a „core" jelző egy fentitől eltérő, ugyanakkor egyre széle
sebb körben elfogadott értelmezéséről is A „core" ez utóbbi felfogásban mindenek
előtt bizonyos üzletágak alaptevékenységi23 jellegére, jelentős termelési (szolgáltatá-
si) potenciáljára, és/vagy a vállalati árbevételhez (eredményhez) történő erőteljes hoz
zájárulására utal. A gyakran emlegetett core business kifejezés tehát egy sajátos má
sodlagos strukturálási logikát fejez ki: azoknak a divízióknak kiválasztásáról és meg
különböztetett kezeléséről van szó, amelyek a vállalat egészének jövedelmezősége, a 
befektetett tőke megtérülése és más tulajdonosi elvárások szempontjából kritikusak 
A „megktilönböztetett kezelés" általában nagyobb felső vezetői figyelmet, valamint 
erőteljesebb központi koordinációt és kontrollt jelent A core businessbe nem tartozó 
tertiletek esetében ezzel szemben nagyobb lehetőség van az üzletági önállóság bizto
sítására, alvállalkozók igénybevételére, illetve egyes belső szervezeti egységek vállal
kozási formában történő kihelyezésére 

3..2„5„ Materiális/információs elvű felbontás 

A dekomponálás egy újabb lehetséges módja a tevékenységek materiális és informáci
ós jellegének megkülönböztetésén alapul A materiális tevékenységek közé a fizikai
lag megragadható dolgok, tárgyak létrehozását, alakítását, és mozgatását soroljuk; az 

23 Az alaptevékenységet itt abban az értelemben értjük, ahogy az a vállalatok alapító okiratában „fő tevé
kenységi körként'' rögzi'tésre kerül 
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információs tevékenységek ezzel szemben információ-előállítást, -feldolgozást vagy 
-továbbítást takarnak 24 

A legtöbb folyamatban a materiális és információs tevékenységek kombinálódnak 
egymással Például egy termék piackutatása csak látszólag „tisztán információs" folya
mat, a valóságban számos materiális tevékenységet is magában foglal Ezek közé tar
tozik a fogyasztói kérdőfvek sokszorosítása és postázása. Ugyanígy egy megrendelt 
terméksorozat legyártása sem tekinthető csak materiális tevékenységekből álló folya
matnak, mivel az a termelőberendezések beállítása, illetve a minőség ellenőrzése ré
vén információs lépéseket is tartalmaz. Ez utóbbi példához kapcsolódva megfigyelhe
tő, hogy a versenyképesség fenntartása mindinkább az eredetileg jórészt materiális te
vékenységekből álló folyamatok számítógéppel támogatott információs tevékenysé
gekkel való kiegészítését, „informatizálását" követeli meg Ezt példázza többek között 
a rugalmas gyártási rendszerek terjedése, vagy a küldemények aktuális hollétéről fo
lyamatos visszacsatolást nyújtó postai szolgáltatások sikere 

A folyamatokhoz hasonlóan az egyes szakmai területekre sem jellemző, hogy kizá
rólagosan materiális vagy információs tevékenységeket ölelnének fel, bár ezek között 
is elktilönithetők az anyagi tevékenység igényes (pl. raktározás), illetve az információ
intenzív funkciók (pl. emberi erőforrás gazdálkodás) 

A materiális és információs tevékenységek szétválasztása mindenekelőtt a megfele
lő támogató rendszerek megtervezése szempontjából lényeges A materiális tevékeny
ségeket nyilvánvalóan szerszámok, gépek, míg az információs tevékenységeket számi' 
tá.stechnikai és kommunikációs eszközök képesek elsődlegesen támogatni Az infor
mációs tevékenységek támogatása ugyanakkor korántsem problémamentes Az infor
mációtechnológia lehetőségeinek kihasználása ugyanis csak a nagyvolumenű, jól 
strukturált információs tevékenységgel kapcsolatban tekinthető általánosnak (pi bér
feldolgozás, raktárnyilvántartás). A magas komplexitású, ritkábban előforduló infor
mációs feladatok - amelyek közé számos vezetői teendő is besorolható (pl. döntés sze
mélyzeti kérdésben, vagy egy új piacra való belépésről) - jóval kevesebb támogatás
ban részesülnek Paradox módon a számítástechnikai és kommunikációs eszközök 
vállalati alkalmazása még a materiális tevékenységek említett „informatizálása" terén 
is nagyobb eredményeket tud felmutatni, mint egyes rosszul strukturált információs 
tevékenységek kiszolgálásában 

24 Egy másik felfogásban (Bakacsi és társai, 1991) a materiális folyamatok „a szervezet profiljának, azon 
belüli céljainak megfelelő outputok e!őá!!ítását szolgáló termelési és szolgáltatási folyamatokat foglalják 
magukban", míg az információs folyamatok a materiális folyamatokra vonatkozó információk gyűjtésétje· 
lentik A materiális. és az információs folyamatokból képzett alrendszerek ennek megfelelően a szervezetek 
reá! illetve szabályozási szféráját alkotják E logika alapján azonban a materiális folyamatok (tevékenysé
gek) csak meglehetősen ellentmondásosan értelmezhetők olyan dinamikusan fejlődő területeken, mint pé! 
dául a számítógépes céginformáció, vagy a modern információtechnológiákat szintén széleskörűen alkal· 
mazó pénzügyi szolgáltatások 
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3„3„ A szervezeti alrendszerek differenciálódása 

Az előbbiekben a szervezetek dekomponálásának lehetséges módjait mutattuk be. Ta
pasztalhattuk, hogy az alrendszerek elhatárolása jelentősen megkönny1theti a veze
tők munkáját olyan kritikus területeken, mint a stratégiaalkotás, a szervezeti egysé
gek kialakítása, a folyamatoptimalizáció vagy a teljesítménymérés stb. Mivel azonban 
a szervezeti alrendszerek bizonyos fokig összefüggnek, a vezetők feladata nyilván
valóan nem menilhet ki ezen alrendszerek különálló kezelésében Az alrendszerek 
együttes kezelését ugyanakkor megnehezíti, hogy az elkülönített alrendszerek eltérő 
tulajdonságokat mutatnak, közöttük felépítés- és működésbeli különbségek alakul
nak ki. Ezt a jelenséget a szervezeti alrendszerek differenciálódásának nevezzük 
(Lawrence-Lor:sch, 1967). 

Az alrendszerek differenciálódásáért mindenekelőtt az egyes alrendszerek környe
zetének eltérő jellemzői a felelősek, de szerepet játszanak benne az egyes alrendsze·· 
rek keretében végzett tevékenységek strukturáltsági fokában, a feladatok ellátásához 
szükséges szakmai képességekben és kívánatos személyiségjellemzőkben meglévő 
különbségek is. A differenciálódásnak általában a következő dimenziói figyelhetők 
meg: 

" eltérő célok, érdekek; 
" eltérő időorientáció; 
• eltérő szervezeti megoldások; 
" eltérő vezetési stílus és kultúra 

A differenciálódást kiváltó tényezők és a differenciálódás megnyilvánulási formái
nak (dimenzióinak) kapcsolatát az alábbiakban néhány példával szemléltetjük 

Egy originális kutatást végző gyógyszer gyár kutatási funkciója esetében a tudomá
nyos-technikai környezet nagyfokú bizonytalansága, a kutatási munka egyébként is 
magas komplexitása, valamint a kutatókkal szemben támasztott magas szakmai köve
telmények és egyéb elvárások (pl önálló munkára való képesség) együttesen azt ered
ményezik, hogy az egység belső szervezete független kutatókból vagy kis létszámú 
projektekből épül fel, amelyek felett meglehetősen enyhe vezetői kontroll érvényesül 
A kutatási szervezet relevánsnak tekintett tervezési időhorizontja (időorientáció) akár 
10-15 év is lehet Az egység céljai a kutatás feltételeinek biztosításához és hosszú tá
von jelentős tudományos eredmények eléréséhez kötődnek Ugyanezen vállalat érté
kesítési funkciója, amely a piacon már bevezetett termékek nagykereskedelmi vállala
tok felé történő eladását bonyolítja, bizonyos fokig bürokratikus szervezetet épít ki, 
amely kiválóan alkalmas a nagykereskedelmi vállalatoktól érkező rendelések pontos 
rögzítésére és feldolgozására, és emellett az alacsonyabb fokú bizonytalanságot prefe
ráló alkalm~zottak elvárásait is kielégíti. Az értékesítési szervezet időhorizontja a 
nagykereskedelmi rendelések titeméhez (pl negyedév) igazodik, céljai - a rendelések 
hibamentes, szakszerű kezelése révén - az értékesítési volumen növelésével kapcsola
tosak Végül a termelésirányítási funkció, amely a gyártás feltételeinek (anyagok, gé
pek, munkaerő) naprakész biztosításáért, valamint a megrendelések ütemes teljesíté
séért felel, erősen hierarchikus, a szolgálati utat maximálisan tiszteletben tartó szerve-
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zetet tart fenn, amely elsősorban a rossz bizonytalanságtűréssel jellemezhető, a ma
gas fokú formalitást elfogadó munkavállalók számára vonzó. A termelésirányítási 
funkció releváns időhorizontját a dekádonkénti termelési programok, valamint az 
egyes műszakok jelölik ki, céljai a termelési feladatok teljesítéséhez kötődnek 

A differenciálódás jelensége azonban nem csak a funkcionális alapon kialakított 
szervezeti alrendszerek viszonylatában figyelhető meg A divizionális szervezetekben 
például gyakran előfordul, hogy míg az egyik divízió alacsony komplexitású félkész 
terméket (commodity) értékesít, addig a többi divfzió már az annak felhasználásával 
előállított végtermékek portfóliójával jelenik meg jóval szűkebb és bizonytalanabb 
piacokon. A strukturális és működésbeli különbségek ilyen esetekben a divlziókon be
lüli funkcionális területek (pl termelés, marketing) eltérő súlyában és tevékenységük 
eltérő tartalmában jelentkeznek A regionális alapon szerveződő divizionális szerveze
teknél általában az eltérő társadalmi-gazdasági és kulturális feltételrendszer jelenti a 
differenciálódás elsődleges forrását A differenciálódás emellett a folyamatok alapján, 
illetve a stratégiai elven kialakított alrendszerek között is tapasztalható - legalábbis 
az eltérő célok, valamint az eltérő időorientáció tekintetében 

A differenciálódást - mint említetttik - mindenekelőtt az egyes alrendszerek kör
nyezeteinek különbözősége váltja ki A differenciálódás tehát egyfajta alkalmazkodási 
mechanizmusnak tekinthető, amely választ ad a környezetből érkező heterogén inge
rekre. A differenciálódás ugyanakkor nem csupán az elhatárolt alrendszerek automa
tizmusa, azt a szervezetek vezetői is képesek befolyásolni Mivel a differenciálódás in
tegrációs sztikségletet teremt, a vezetők egy része a természetes módon jelentkező 
differenciálódási tendenciákat megpróbálja elfojtani, jelentősen lecsökkentve ezzel a 
szervezet válaszképességét A vezetésnek tehát első lépésben a differenciálódás meg
sztintetése helyett sokkal inkább a szükséges differenciáltság szintjének megteremté
sére kell törekednie Tulajdonképpen már a szervezetek dekomponálása is ennek a 
célnak az elérését készíti elő 

Összefoglalás 

Fejezettinkben ktilönböző dekomponálási lehetőségeket (funkcionális, tárgyi és regio
nális, folyamatelvű, stratégiai, materiális/információs) mutattunk be annak a felisme
résnek az alapján, hogy kezelhető számú alrendszer elhatárolása esetén mind a szer
vezetek megismerése, mind pedig irányítása jelentősen leegyszerűsíthető Az egyes 
dekomponálási logikákat mindenekelőtt abból a szempontból vizsgáltuk, hogy a veze
tők dekomponálással szemben támasztott konkrét igényeit (stratégiaalkotás, szerve
zetalakítás, folyamatoptimalizálás, információrendszer-építés stb) milyen mértékben 
képesek kielégíteni E vizsgálat alapján megállapíthatjuk, hogy az egyes vezetői igé
nyeket más és más dekomponálási elvek szolgálják ki elsődlegesen, ezért nem indo„ 
kolt közül tik egyiknek az elvetése sem 

Ennek a gondolatnak az elfogadása esetén azonban a vezetőknek szembe kell néz .. 
ni tik azzal a kihívással, hogy miként képesek a különböző logikák alapján kialakított 
alrendszeri struktúrák között az átjárhatóságot biztosítani, hiszen az eredményes mű-
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ködés érdekében a vállalat stratégiájának, szervezeti felépítésének, folyamatainak, il
letve számítógépes információrendszereinek stb minél inkább „fedésbe" kellene ke
rúlniük 

A kúlönböző dekomponálási logikák párhuzamos alkalmazásából adódó összhang. 
teremtési feladatok mellett a vezetőknek azokat a integrációs problémákat is meg kell 
oldaniuk, amely az egy adott logika szerint kialakított alrendszerek differenciálódásá
ból fakadnak A differenciálódás elsődleges dimenzióit az eltérő célok, érdekek, az el
térő időorientáció, az eltérő szervezeti megold;ísok, valamint az eltérő vezetési stílus 
és kultúra képezik 

A szervezetek dekomponálása és differenciálódása során - árnyaltabb megközelf. 
tésben - a szervezetek alkalmazkodása figyelhető meg a környezeti feltételekhez és 
egyéb adottságokhoz. A szervezetek vezetői elősegíthetik ezt az alkalmazkodási folya·· 
matot, amennyiben engedik kibontakozni a szervezetben természetes módon jelentke
ző differenciálódási törekvéseket 

A vezetők differenciálódással és koordinációval kapcsolatos feladatait könyvünk 
következő fejezete tárgyalja. 

Vezetési funkciók 

4 .. 1 .. Vezetési tevékenység és vezetési funkciók 

Valószínűleg több könyvtárat töltenének meg a vezetéssel foglalkozó szakirodalmak, 
lefrások. Vezetők és vezetettek évezredek óta léteznek, mint ahogy vezetési problé
mák is. Napjainkban is születnek olyan munkák, s válnak belőlük nemzetközi bestsel
lerek, amelyekben különböző történelmi nagyságok vezetési titkait igyekszenek meg
fejteni A vezetés kifejezés és annak tartalma Magyarországon is hosszú idők óta vita 
tárgya Ktilönösen a vezetés és irányítás fogalompáros körül zajlottak még a közel
múltban is heves viták: melyik az átfogóbb, melyik fejezi ki inkább az emberekkel való 
foglalkozást vagy a nagy rendszerek (például vállalatok) kézben tartását Majd az 
1980-as évek közepétől polgárjogot nyerhetett a management (menedzsment) kifeje
zés S amikor úgy érezhetnénk, hogy ezzel végre egy megfelelő fogalmat találtunk, s 
felhagyhatunk a különböző értelmezési vitákkal, akkor azt tapasztalhatjuk a nemzet
közi szakirodalomban és gyakorlatban, hogy egyre inkább ktilönbséget tesznek a 
management és a leadership fogalmak között - kifejezve, hogy voltaképpen az igazi 
vezetést a leadership-hez tartozó tevékenységek jelentik Ezekbe a vitákba nem szán
dékozunk beszállni, hanem a tévedés lehetőségét is felvállalva a vezetés kérdését min
den túlcizelláltság nélkül igyeksztink megközelíteni 

Mi a továbbiakban a vezetést egy olyan átfogó tevékenységnek tekintjúk, amelyet 
úgy definiálhatnánk mint „eredményesen megvalósíttatni dolgokat a többi ember ál
tal, illetve velúk együtt" E definícióval tulajdonképpen Stephen P Robbins megköze
lítéséhez állunk legközelebb, aki a vezetésre a következő definíciót adja: „Manage
ment refers to the process of getting activities completed efficiently with and through 
other people" (Robbins, 1991, 5 old). 

Az előző fejezetek úgy kapcsolódnak a vezetéshez, hogy a szervezet egyrészt az a 
„keret" (tér), amelyben a vezető a tevékenységét kifejti, másrészt - hosszabb idősza
kot tekintve - a szervezet a vezetés (pontosabban: a változásvezetés) tárgya, azaz a ve
zetői tevékenység eredményeképpen változik a szervezet, illetve annak legfontosabb 
jellemzői Ez utóbbi megközelítést a következő fejezetben mutatjuk be 

Első lépésben célszerű megvizsgálni, hogy egy szervezetben kik a vezetők és hol 
helyezkednek el a szervezeti hierachiában Ezt a 21. ábrával érzékeltetjtik 

A vezetési szintek közötti megkülönböztetés elsősorban azért szükséges, mert a 
hierarchia különböző szintjein lévő vezetők eltérő feladat- és hatáskörökkel rendel-
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21.. ábra 
Vezetői szintek a szervezeti hierarchiában 

Felső vezetők 
Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

Központi egységvezetők, 
divízíóvezetők 

Funkcionális részterületek vezetői 
(te1TI1elés, értékesítés, számvitel), 

üzem··, műhelyvezetők 

Középvezetők 

Közvetlen 
irányítók 

1-------\~WVéegrehajtók ~ Vonalbeli lörzskari ~ 

keznek, és koordinációs képességük, illetve a koordináció tárgya eltérő (A 21. ábrán 
bemutatott hierarchikus szintek és vezetői beosztások egy divizionális szervezeti for
mában működő átlagos magyar nagyvállalati szervezetnek megfelelőek) 

Ugyancsak lényeges a vezetés tárgyalása kapcsán a vezetési szintek és a vezetéshez 
szükséges ismeretek közötti kapcsolat bemutatása. A vezetéshez szükséges ismeretek 
tárgyalásánál leggyakrabban az úgynevezett technikai, koncepcióalkotási és emberek 
irányításához szükséges ismereteket szokták megkülönböztetni Anélkül, hogy a kü
lönböző típusú ismeretek tárgyalásába belemennénk, célszerű egy olyan összehasonli' 
tást bemutatni, amely azt érzékelteti, hogy a különböző hierarchikus szintekhez tarto
zó vezetőknek elsösor ban milyen ismeretekkel kell rendelkezniük (L a 22 ábrát) 

Számos dimenzió mellett közelíthetjük meg a vezetést, a vezetők tevékenységét 
Termeket lehetne megtölteni a „vezetési rendszerekről" szóló könyvekkel A „vezetési 
stílus" kérdése is örökzöld téma. Vannak, akik a vezetést azon az alapon próbálják 
megragadni, hogy milyen „szerepeket" kell a vezetőnek betöltenie A döntéselméleti, 
döntéslogikai alapokon állók a vezetést mint „problémamegoldási folyamatot" fogják 
fel A leghagyományosabb, ugyanakkor talán a legelterjedtebb megközelítése a veze
tésnek, amikor azt vizsgáljuk, hogy a „vezetés milyen funkciókat" gyakorol a szerve
zetben Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az előző szempontokhoz képest az 
utóbbi egy sokkal gazdagabb lefrását adná meg a vezetésnek Mi mégis ezt a megköze-
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lítést választottuk A vezetési tevékenységnek e funkciók szerinti tárgyalása jól kap
csolódik ahhoz a megközelítéshez, amely alapján az eddigi fejezetekben a szervezetek 
strukturális működési jellemzőit bemutattuk Mindazonáltal célszerű nagyon röviden 
az előző szempontokat bemutatni. 

A vezetési rendszerek többsége különböző tanácsadó cégek termékei, amelyeket 
a konzultánsok elég széles körben és általános érvénnyel ajánlanak a vezetők számá
ra Voltaképpen gyakorlati koncepciókról van szó (például management by except
ions, azaz kivételek elve alapján történő vezetés; management by motivation, azaz a 
motivációt középpontba állító vezetés; management by systems, azaz rendszerszem
léletű vezetés; management by objectives, azaz megegyezéses eredménycélokkal tör
ténő vezetés; management by results, azaz az eredményeket középpontba állító veze
tés, amelyek meghatározott vezetési eljárást, módszert, technikát és eszközt állíta
nak a középpontba. E management by-ok - amelyek száma ma 25-30-nál tart - tulaj
donképpen a vezetés- és szervezéstudomány klasszikus iskolái modernizált változa
tához tartoznak, „általános érvényük" is oda sorolja őket Módszertani receptgyűjte
ményeknek is tekinthetők, de a közismert szervezési résztechnikákkal szemben sok
kal inkább rendszerjellegűek, s legelterjedtebb változataik a magatartási jellemzőket 
is figyelembe veszik 

A vezetési rendszerek mindazonáltal kevésbé érzékenyek a szervezetek környezeti 
vagy a szervezet tagjainak egyedi jellemzőire, ezért a megvalósítás során meglehe
tősen szűkre szabják az alkalmazás mozgásterét Mégis gyakran éppen ezért fordul
nak hozzájuk: hiszen azt ígérik az e rendszereket bevezetők, hogy megoldásuk az ép-
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pen létező „legjobb", s ezért szükségtelen hosszan keresgélni a szervezet számára 
más vezetési megoldást 

A vezeté>i stt1u> alapvetően a fölöttes és a beosztott közötti interakciókat jellemzi; 
azt a kapcsolatrendszert, amelyből megállapítható, hogy mekkora a vezetés és a be
osztottak úgynevezett döntési játéktere, valamint milyenek a vezetőknek a személyi
ségjegyei A parancsoló és a demokratikus vezetési stílus között számos „állomást" 
különböztethetünk meg: például a patriarchálist, a tanácsadó jellegűt vagy a partici
patívot (Bayer, 1995). E vezetési stílusok elsősorban a szervezeti magatartással foglal
kozó könyvekben kapnak kittintetett szerepet 

Szokás még a vezetést megragadni problémameqoldó folyamatként is, amelynek 
elemei: 

„ a problémafeltárás, 
„ a célmeghatározás; 
• a problémaelemzés, a probléma okainak megállapítása; 
• a döntés-előkészítés és a döntés; 
·· a végrehajtás, az ellenőrzés és a visszacsatolás 
E döntéselméleti, döntéslogikai megközelítés hosszú-hosszú éveken keresztül az 

egyik meghatározó modell volt a vezetés tevékenységének leírásához; gyökerei egé
szen a klasszikus iskoláig nyúlnak vissza A problémamegoldó folyamat elemeit gyak
ran összekeverik, egybemossák a később tárgyalandó vezetési funkciókkal (felada
tokkal) 

Az 1980-as években indult útjára - elsősorban Henry Mintzberg nevéhez kötődően 
(Mintzberq, 1979) egy olyan tfpusú megközelítése a vezetésnek, amely arra a kérdésre 
keresi a választ, hogy milyen szerepeket kell a vezetőnek betöltenie. A vezetői szere
pek Mintzberg csoportosítása szerint a következők (Bakacsi és társai, 1991): 

- Személyközi szerepek: nyilvános mejelenések szerepe (figurehead), főnöki sze
rep (leader), kapcsolatteremtő és -ápoló szerep (liaison) 

• Információs szerepek: információgyűjtő szerep (monitor), információszétosztó 
szerep (disseminator), szóvivői szerep (spokesperson) 

- Döntési szerepek: vállalkozói szerp (entrepreneur), zavarelhárító szerep (dis
turbance handler), erőforrás-elosztó szerep (resource allocator), tárgyaló-megegyező 
szerep (negotiator) 

E szerepek elsősorban persze a felső vezetésre igazak Mintzberg tipizálását jelen
tős mértékben alátámasztották empirikus vizsgálatokkal (úgynevezett vezetői időfel
mérések segítségével) 

Amint korábban említetttik: mi elsősorban a vezetési tevékenység további tárgyalá
sa során a vezetési funkciók mentén haladunk Henry Fayol egy 1916-ban megjelent, s 
azóta klasszikusnak számított munkájában (Fayol, 1916) a következő vállalati terüle
teket ktilönböztette meg: műszaki, kereskedelmi, pénzügyi, biztonsági, számviteli, ve
zetési (Administration) Ez utóbbi (vezetés/Administration) területhez a következő 
funkciókat sorolja: 

· tervezés, 
· szervezés, 
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• direkt irányítás, 
· koordinálás, 
• ellenőrzés. 
A fayoli gondolat, illetve e vezetési funkciók (feladatok) megkülönböztetése a mai 

napig meghatározó erővel rendelkezik a vezetés elmélete és gyakorlata számára. A ve
zetési funkciók Fayol-féle csoportosításához rendkívül közel áll a Gulick és Urwick ál
tal kialakított klasszifikáció (Gulick-Urwick, 1937), amely során a következő vezetési 
funkciókat különböztetik meg: 

• Planning (tervezés), 
• Organizing (szervezés), 
„ Staffing (személyi ügyek), 
„ Directing (utasítás), 
„ Coordinating (koordinálás), 
• Reporting (információgyűjtés, beszámoltatás), 
• Budgeting (pénzügyi tervek, keretek kialakítása) 
A felsorolt vezetési funkciók kezdőbetűinek összeolvasásával létrejövő mozaikszó: 

a POSDCORB mintegy 60 éves múltra tekint vissza, de ma is gyakran emlegetett kate
gória 

Az 1980-as évektől az tapasztalható, hogy bizonyos vezetési funkciók mintha meg .. 
szűnnének, illetve átrendeződnének Koontz és O'Donnell a következő vezetési funk
ciókat ktilönbözteti meg (Koontz-O'Donnell, 1980): 

„ tervezés, 
• szervezés, 
- személyzeti tevékenység, 
· beosztottak vezetése (Jeading), 
• kontroll 
Ez időszaktól kezdődően egyre inkább körvonalazódik a vezetési funkciók megkú

lönböztetése kapcsán egy olyan felfogás, miszerint a tervezési funkció az időtáv sze
rint szétválasztható Az a fajta tervezés, amelyet a vezető stratégiai célkitűzésként, 
hosszú távú feladatmeghatározásként végez különbözik a kontrolltevékenység során 
ellátandó operatív éves szintú tervezéstől, a „keretek" kialakításától (budgetingtől) 
Ennek megfelelően a tervezés - mint önálló vezetési funkció - egy hosszú távú cél
kijelölő, célkialakító, stratégiaképző tevékenységet takar, míg az operatív (éves) terve
zés és a még Gulicknál és Urwicknél is ktilönálló beszámoltatás, ellenőrzés a kontroll
funkcióban egyesúl A szervezési tevékenység viszonylag stabilnak tekinthető, hiszen 
mind a folyamatok és munkafázisok, mind a szervezetkialakílás területén továbbra is 
meghatározó feladatai vannak a vezetőnek Nagyon érdekes ezzel kapcsolatban a sze
mélyzeti tevékenységnek a változása, mert hol a szervezési funkcióhoz kapcsolódik 
(organizing and staffing), hol a közvetlen irányiláson beltil (a leading mellett) találha·· 
tó. A kontroll pedig úgy tűnik, hogy egyre önállóbb szerepet tölt be a vezetési funk
ciók között a már említett három részfunkciójával: operatív tervezés, költség .. és telje
sítményelszámolás, beszámolás/beszámoltatás (eltéréselemzés) 

A legszembetűnőbb, hogy akár a fayoli, akár a Gulick-Urwick-i felosztásban sze-
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replő koordináció (vagy koordiálás) az utóbbi időben egyre inkább hiányzik mint Ön·· 
álló vezetési funkció. Jelenti-e azt, hogy e funkció súlya leértékelődött? A helyzet pa
radoxonja abban áll, hogy a dolog épp fordítva történt: a koordináció súlyának, szük
ségszerűségének a felismerése vezetett oda, hogy ma már nem tekintik azt a vezetés 
egy részfunkcójának, hanem-· kis túlzással - a vezetés, a vezetői tevékenység magjá
nak, lényegének A koordináció ilyen tág értelemben vett felfogása természetesen vi
tatható, de könyvünkben mégis ezt a felfogást képviseljük Ebben az értelemben, 
amikor arról beszélünk, hogy a szervezeti struktúrák egyik legfontosabb jellemzője 
az, hogy milyen koordinációs eszközöket használnak, akkor közvetve arról is van 
szó, hogy hogyan, miként gyakorolja ebben a szervezetben a vezető a különböző 
funkcióit, feladatait 

A vezető ugyanis koordinál a célkialakítás és stratégiaalkotás funkciójának gyakor
lása kapcsán, hiszen olyan célokat tűz ki a szervezet elé, amelyekkel a szervezeti ta
gok azonosulni tudnak, s amelyekkel összeegyeztethetik egyéni céljaikat is. Ilyen érte
lemben a célkitűzés és stratégiaalkotás eszköztárát akár a személyorientált koordiná
ciós eszközökhöz is sorolhatnánk Ugyanakkor az egyes stratégiai akciók számszerü
sítésénél előtérbe kerülhetnek a technokratikus koordinációs eszközök A stratégiai 
üzleti egységekre (SBU-kra) alapozott irányítás viszont inkább a strukturális típusú 
koordinációs eszközök alkalmazását sejteti. Azt is mondhatnánk tehát, hogy a vezetés 
a célkitűző és stratégialkotó funkciója kapcsán egyaránt müködteti a személyorien
tált, a technokratikus és a strukturális koordinációs eszközöket 

Koordinál a vezető a szervezési funkció gyakorlása kapcsán is, hiszen - amint a ké
sőbbiekben ezt bemutatjuk - a munkamegosztással, illetve a hatáskörmegosztással a 
strukturális jellegű koordinációs mechanizmusokat is kijelöli (ugyanis jól tudjuk, 
hogy a különböző szervezeti formák eltérő koordinációs igényűek) 

A közvetlen irányítás (vagy a személyes vezetés) kapcsán pedig elsősorban a már 
korábban említett személyorientált koordinációs eszközök gyakorlásáról van szó 

A vezetés kontroll funkcióját ugyancsak hozzá lehet rendelni a technokratikus 
koordinációs eszközökhöz 

Azt lehet tehát mondani, hogy a koordináció az egy olyan jellegű vezetői tevékeny
ség, amely alapvetően a vezetési funkciók gyakorlása következtében realizálódik, s 
amely vezetési funkciók jellege meghatározza, hogy milyen típusú koordinációs esz
közök érvényesek elsősorban a szervezetre 

Összefoglalóan úgy lehet fogalmazni, hogy a szervezeti struktúra jellemzésekor 
használt kategóriák, azaz a szervezet sturkturálisjellemzői egy statikus képét, vetüle·· 
tét mutatják az alkalmazott vezetési funkcióknak: azt, hogy milyen módon mozgósítja 
a stratégia a szervezet tagjait; hogyan lettek kialakítva - a szervezési funkció által·_ a 
különböző feladatok (munkamegosztás) és hatáskörök; továbbá mutatja azt is, hogy a 
közvetlen irányításhoz kapcsolódó személyorientált koordinációs eszközöknek mi a 
súlya a szervezetben, s mekkora szerep hárul a kontroll mint vezetési funkció által 
gyakorolt technokratikus koordinációs eszközökre Egy adott pillanatban a szervezet 
struktúrája tehát keretet ad a vezetési funkciók gyakorlásának, hosszabb távon vi
szont a vezetési funkciók megváltoztatásával, azok gyakorlásának módosításával vál-
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toznak meg a szervezet strukturális jellemzői, azaz maga a szervezeti struktúra is 
Ilyen értelemben a szervezet struktúrája és a vezetési funkciók elválaszthatatlanok 
egymástól 

Mindezek tükrében - mielőtt rátérnénk a vezetési funkciókra - a következőket rög
zíthetjük A koordináció egyrészt egy strukturális jellemző, amely egy adott pillanat
ban mutatja, hogy egy szervezeten belül milyen eszközökkel hangoljuk össze az el· 
térő feladatokkal és hatáskörökkel rendelkező, de egymással szoros kapcsolatban álló 
szervezeti egységek (vagy személyek működését) a szervezet egészére vonatkozó cé
lok teljesülése érdekében. Megállapíthatjuk, hogy ezek az eszközök elsősorban tech
nokratikus, strukturális vagy személyorientáltak lehetnek Az ezek közötti arány alap
ján jelentős következtetéseket vonhatunk le a szervezet jellegére és azok vezetésére 
A koordináció - más szempontból megközelítve - viszont egy olyan átfogó vezetői te
vékenység, amelynek során a különböző vezetési funkciók és a hozzájuk tartozó esz
közök gyakorlásával biztosítható a szervezet összehangolt működése. A továbbiakban 
- a fentieknek megfelelően - a következő vezetési funkciókat fogjuk részletesebben 
tárgyalni: 

• célkitűzés és stratégiaalkotás, 
„ szervezés, 
• munkatársak közvetlen irányítása, 
• kontroll 

4..2.. Célkitűzés és stratégiaalkotás 

A célkitűzési és stratégiaalkotási vezetési funkciók kapcsán két tevékenységi területet 
szoktak megkülönböztetni: magát a célok és stratégiák kialakítását, valamint azt a fo
lyamatot, amelynek során a célok kialakításában a szervezet szereplőit aktivizáljuk 
Szokás azt is mondani, hogy a célkitűzés és stratégiaalkotás kettős funkciót tölt be: 
egyrészt iránytűként szolgál a szervezet számára, másrészt felméri és mozgósítja azo
kat a - jórészt személyi - erőforrásokat, amelyek szükségesek a stratégia megvalósítá
sához. E vezetési funkció természetesen szoros kapcsolatban áll a többivel is, hiszen a 
szervezetben kialakított munka- és hatáskörmegosztás (szervezési funkció), a munka
társak motiválása a stratégiamegvalósítás érdekében (pl. a közvetlen irányítási funk
ció gyakorlásával), valamint a kontroll (amely végső soron a hosszú távú célok és stra
tégiák megvalósulásának a kontrollja is) elválaszthatatlanok egymástól Különösen ez 
utóbbi funkcióval kapcsolódik össze erőteljesen a célkitűzés és stratégiaalkotás Még
pedig abban az értelemben, hogy a stratégiaalkotás „termékei" egyben a kontroll in
putjai is, hiszen az éves tervezés számára adnak sarokszámokat A stratégia alkotás 
természetesen jóval messzebbről indul.. A vállalat vezetésének először is azt kell tisz
táznia, hogy mi a szervezet mis>ziója (mission) és víziója (vision), amelyet magyarul 
leginkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy mi a küldetése és jövőbeli képe a cégnek 
(Salamonné Huszty Anna, 1995) A vállalati misszió kialakításakor a legfontosabb 
kérdések a következők: 
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• Mi a küldetése a vállalatnak? 
• Milyen politikai, társadalmi szerepet kíván betölteni? 
• Milyen értékei vannak a vállalatnak? 
• Milyen viselkedési normát kíván követni? 
A vízió megfogalmazása kapcsán pedig a következő kérdésekre kell a válaszokat 

keresni: 
• Milyen jövőbeli állapotot akar elérni a vállalat? 
„ Milyen alapvető képességekkel rendelkezik? 
• Milyen tevékenységekkel akar foglalkozni? 
E kérdések megválaszolása ad lehetőséget arra, hogy a szervezet vezetői kialakít

sák a stratégiai célokat, azaz azokat a piaci, pénzügyi, jövedelmezőségi, szervezeti, 
környezetvédelmi és erőforrásokra vonatkozó célkitűzéseket, amelyeket a vállalat 
meg szeretne valósítani Látni kell azonban, hogy a misszió és vízió, illetve a stratégiai 
célok kialakítása nagyon gyakran nem (is) vezetői, hanem tulajdonosi feladat Bárki is 
legyen azonban, aki a célkitűző és stratégiaalkotó folyamatban a „főszerepet" játssza, 
mindenképpen meg kell teremtenie már ebben a fázisban is azt a domináns koalíciót, 
amelynek tagjai hordozói és megvalósítói lehetnek az elképzeléseknek. Másképpen fo
galmazva: a célkitűzés és stratégiaalkotás kezdeti fázisában is elengedhetetlen a szer
vezet meghatározó szereplői által elfogadott úgynevezett stratégiai platform, ami vol
taképpen egy, a szervezet előtt álló hosszú távú célokban való hallgatólagos vagy ki
nyilvánított egyetértést jelent 

Nyilvánvaló azonban, hogy a vállalat, amely egy adott környezetben múkődik, nem 
függetlenítheti magát azoktól a külső és belső tényezőktől, amelyek működését, struk
túráját és a szervezet tagjainak a magatartását befolyásolják Ezért a misszió és vízió, 
valamint az ezekből következő stratégiai célok kialakítása során a vezetésnek úgyne
vezett premis5zákkal, azaz a különböző külső tényezőkre és adottságokra vonatkozó 
rögzített feltételezésekkel, elvárásokkal kell rendelkeznie 

Mindez természetesen egy iterációs folyamatot indíthat be, azaz a misszió/vízió és 
a stratégiai célok a premisszákkal folyamatos összevetésre kell hogy kerüljenek ah
hoz, hogy azok megfelelő realitástartalommal bírjanak 

A stratégiai célok alapján lehet megfogalmazni a stratégiát, azaz azt a módot, aho
gyan a szervezet vezetői ezekhez a célokhoz el akarnak jutni. Megkülönböztethetünk 
alapstratégiát, verseny.stratégiát és funkcionális stratégiát Az alapstratégia elsősor
ban az ősszvállalati jövedelmezőségi, rentabilitási és fejlődési típusú stratégiai célok 
realizálásához kapcsolódik (Angljal, 1992); a versenystratégiák - mint az értékterem
tés hordozói - a szervezet különböző termékeinek és/vagy szolgáltatásainak ip~rági 
versenypozíciójához kapcsolódnak; míg a funkcionális stratégiák az alap-, illetve a ver
senystratégiák realizálásához szükséges szervezeti „hinterland" (beleértve irányítási 
és strukturális megoldásokat is) megteremtését célozzák 

Az egyes stratégiák - a verseny-, illetve a funkcionális jellegűek is - akciók és prog
ramok segítségével valósulnak meg Minden egyes stratégiai akcióhoz és programhoz 
durva ütemterv, nagyvonalú erőforrásigény és intézkedéscsomag kapcsolódik Ezek 
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az üzleti tervezés során kerülnek véglegesítésre Az üzleti tervnek az inputjait (sarok
számoknak is nevezzük) tehát a stratégia adja meg Ilyen értelemben az üzleti terv egy 
több évre szóló stratégiai akciók és programok alapján kialakított cselekvési terv, 
amely általában a következőket tartalmazza (IFUA Horváth & Partner, 1995). 

• Kiemelt termék/piac szegmensenként vagy csoportonként: 
„ volumen, 
• árbevétel, költség, eredmény 

Stratégiai akciók, programok (cél, felelős, kezdés, befejezés, eredményjavulás, 
költség, befektetés) 

• Erőforrástervek: 
• létszám, 
• befektetés, 
„ készlet, 
„ kinnlevőség stb 

• Eredménykimutatás 
" Finanszírozási terv 
· Mérlegterv 
• Egyéb mutatók 

Az üzleti terv rendkívüli fontosságát az adja meg, hogy összekötő szerepet tölt be a 
hosszú távú stratégia és az éves operatív terv (budget) között Ez utóbbit úgy definiál
hatnánk mint egy évre szóló, számszerűsített, úzleti tervből következő célkitűzések és 
kritériumok összességét a felelősök megnevezésével Ennek a kapcsolatrendszernek a 
részletesebb elemzését a kontroll funkció kapcsán tesszük meg (lásd a 4.5. fejezetet) 

A vezetés célkitűző és stratégiaalkotó funkciójának előzőekben bemutatott logikai 
rend alapján történő részletesebb tárgyalása (különös tekintettel azok technikai rész
leteire) messze túlmutat e fejezet, illetve könyv tartalmán Óriási módszertani appará
tus áll a vezetés rendelkezésére ahhoz, hogy a célkitűző és stratégiaalkotó funkcióját 
- a bemutatottaknak megfelelően - gyakorolja Adott kereteink között mi ezekkel mé
lyebben nem foglalkozunk Rendkívül lényeges azonban a vezetés szempontjából an
nak a kérdésnek a vizsgálata a célkitúzés és stratégiaalkotás során, hogy az adott szer
vezet milyen erőpozícióban van a piacon, mennyire képes hatalmát érvényesíteni a 
v_ersenytársak között: mennyire „játékszabály-alkotó", vagy csak „egyszerű játékos" 
Oriási különbség van egy erőpozícióban lévő tőkeerős multinacionális cég és egy kis 
szervezet (amely például csak beszállítóként közreműködhet több társáv;il együtt egy 
nagyvállalat életében) missziója, víziója és érdekérvényesítő képessége között; eltérő 
stratégiai célokat, akciókat stb fogalmazhatnak meg 

I érjünk azonban vissza arra a kérdésre, amit e fejezet elején már megfogalmaz
tunk Nevezetesen: a célkitűzési és stratégiaalkotási vezetési funkciót két szempont
ból fontos megvizsgálni: 1 magát a célokat és stratégiát miként alakítják ki; 2. mikép
pen jellemezhető az a folyamat, amelynek során a célok kialakításában a szervezet 
szereplőit aktivizáljuk Az 1. kérdéskört röviden bemutattuk; a továbbiakban 2 pont
ban megfogalmazottakat tárgyaljuk Ehhez azonban tisztázni kell, hogy kiket is te
kinthetünk a szervezet szereplőinek Elsősorban a tulajdonosokat, a vezetőket és a 
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munkavállalókat (beosztottakat) (Az utóbbi időben gyakran emlegetik a szervezeti 
szereplők között azokat is, akik közvetlemil ugyan nem tagjai a szervezetnek, de fon
tos szerepet játszanak annak életében. llyenek például a stratégiai szövetségesek, a 
legnagyobb fogyasztók, a legfontosabb beszállítók stb) A szervezeti szereplők isme
rete azért nagyon fontos, mert a célkitűzés és a stratégiaalkotás egy olyan közös fo
lyamat, amelyben a tulajdonosok és vezetők mellett a munkavállalók is aktív része
sek lehetnek, illetve bizonyos mértékig a már említett külső partnerek is 

E témakör régóta izgatja az elméleti és gyakorlati szakembereket Említhetnénk 
például azokat a vállalatelméleteket, amelyek többek között azt vizsgálják, hogy lé
teznek-e a szervezetnek (mint entitásnak) céljai, vagy „csak" a szereplők közötti meg
egyezésről van szó, amelyeket céloknak nevezrink. A különböző közgazdasági elmé
letek is jelentős energiát fordítanak e kérdés vizsgálatára. llyen például a „megbizó
rigynök" elmélet, amely a tulajdonos és a vezető közötti sajátos „szerződések" vizs
gálatát állítja középpontba, s elsősorban azt a kérdést járja körül, hogy a tulajdonos 
miképpen tud olyan feltételeket biztosítani, amelyek alapján a vezetés a tulajdonos 
érdekeinek a figyelembevételével hozza meg a döntéseit De gondoljunk csak a 
klasszikus iskolára, amely a célkitűzés és a végrehajtás műveletét egymástól erőte]je.. 
sen elválasztja, s a célkialakítást és stratégiaalkotás! kizárólag a vezetés funkciójá
nak tekinti (ezzel gyakran implicite a vezetési és tulajdonosi funkció egybeesését is 
feltételezi) Vagy említhetjűk az emberi kapcsolatok (human relations) iskoláját is, 
ahol a vezetői céloknak a beosztottak által történő tényleges elfogadtatásához veze
tő tit vizsgálata az egyik központi kérdés 

Számos vonatkozásban kapcsolódik ehhez a problémakörhöz az egyik Ieghfre
sebb szervezetelméleti iskola, az úgynevezett magatartástudományi döntéselmélet, 
amelyet Barnard (1938), Simon (1967), March és Simon (1958), illetve Cljert és 
March (1963) klasszikus munkái alapoztak meg Ez az iskola a szervezetek által ho
zott döntéseket (például kialakított stratégiai célokat) a korlátozott racionalitású 
egyének (mint a szervezet szereplői) döntési magatartásából, valamint a szervezeti 
feltételekből vezeti le. Elsősorban azt vizsgálja, hogy l miképpen történik az egyéni 
döntéshozatal; 2 hogyan befolyásolják a szervezetek az egyéni döntéshozói magatar
tást 

Az alapkérdést Chester Barnard (1938) fogalmazta meg, amikor arra kereste a vá
laszt, hogy miképpen lehet megteremteni az úgynevezett „szervezeti személyiséget" 
egy szervezeten belű!; mi módon tudja a vezető a hozzájárulás (amit a beosztottak 
teljesítenek) és az ösztönzés (a szervezet által felkínált jutalmak, előnyök) egyensú
lyával biztosítani, hogy az emberek az egyéni céljaikat összhangba hozzák a szerve
zeti célokkal. Mindez természetesen egy olyan folyamatot jelent, amelyben egyar.ánt 
szerepet kaphatnak a kűlső és belső kényszerek, azaz: egyszerűen rákényszerítik a 
beosztottakat a célok megvalósítására, s kúlönböző szankcionáló eszközökkel befo
lyásolják magatartásukat; avagy jelentheti egy olyan ,,légkör" kialakítását a szerveze
ten belű!, amelyben a beosztottak kvázi önmaguktól azonosulnak a célokkal, magu
kénak érzik a szervezet előtt álló feladatokat Nyilván ez utóbbi esetben számos 
szankcionáló jellegű, technokratikus koordinációs eszköztől lehet megszabadulni, 
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hiszen ahogy mondani szokás: a koordináció az emberek fejében van. Mindezek felis
merése trikröződik a célok kialakításához kapcsolódó .vezetési funkció tartalmának 
elmúlt évtizedekben megfigyelhető változásaiban is .. Gondoljunk Fayolra (1916) 
vagy Gulickra és Urwickra (1937), ahol e funkció egyértelműen a tervezés („plan-· 
ning") kifejezéshez kapcsolódott, ami azt sugallta, hogy a vezetőnek kell megtervez
nie a szervezet előtt álló feladatokat, illetve azt, hogy a beosztottak miképpen valósít
sák meg azokat 

Az általunk használt célkitűzés és .stratégiaalkotás kategóriával azt szeretnénk ér
zékeltetni, hogy nem egyszerűen „csak" tervezési tevékenységnek tekintjűk e vezeté
si funkciót, hanem egy olyan feladatnak, amely a hosszú távú célok kialakításán túl 
jelenti azt a gondolkodásmódot is, amely során a vezetés nap mint nap érvényesíti e 
célokat a döntéseiben; jelenti továbbá azokat a megoldásokat és módszereket is, 
amelyek által a célok elfogadottá válnak a beosztottak számára (nem véletlen, hogy a 
misszió és a vízió kialakítását gyakran a leadership funkcióhoz sorolják, mondván: a 
közvetlen irányítási kérdések közé tartozik, hogy miképpen tudja a vezető a missziót 
és víziót elfogadtatni a hozzá tartozó, közvetlen általa irányított emberekkel - erről 

bővebben a 4 .4 fejezetben lesz szó) A célkitűzés és stratégiaalkotás fázisában kell 
főbb irányaiban azt is eldönteni, hogy milyen szervezet szükséges a célok megvalósí
tása érdekében; milyen humánpolitikát kell folytatni ahhoz (beleértve ösztönzési, 
motivációs, képzési kérdéseket), hogy a célok és stratégiák megvalósuljanak; mikép
pen kell átalakítani a munkatársak közötti kapcsolatrendszert (beleértve a munka
végzés során definiált formális, illetve ettől gyakran fűggetlen informális kapcsolato
kat is) Ugyancsak a célkialakítási és stratégiaalkotási fázisban kerül kialakításra a 
vállalat, illetve a szervezet egységes képe, az úgynevezett vállalati image is. 

Összefoglalóan a következőket mondhatjuk: a célkialakítás és stratégiaalkotás 
- mint vezetési funkció - egyrészt egy logikai rendbe felépített eljárás, amely indul a 
misszió-vízió kialakításától és egészen az éves tervekig terjed; másrészt egy olyan fo
lyamat, amely során a szervezet szereplőinek a céljai közötti összhangot nap mint nap 
biztosítani kell a hosszú távú hatékony működés érdekében 

4 .. 3 .. Szervezés 

A szervezés általános definíciója a következő: 
A szervezés (mint vezetési funkció) olyan tevékenység, amely előre meghatározott 

célok megvalósítására irányul a szervezet személyi és tárgyi erőforrásainak összehan
golása (optimális kombinációja) által. A szervezés tehát: 

• a folyamatok összehangolására (folyamatszervezés); 
• a szervezeti struktúrák kialakítására és megváltoztatására (szervezettervezés); 
• a munkavégzés rendjének megteremtésére (munkaszervezés), illetve a munkakö

rök létrehozására irányuló feladatokat jelenti 
E könyvben alapvetően a szervezésnek a szervezeti struktúra-lialakító és -megvál

toztató tevékenységére koncentrálunk Ehhez kapcsolódva foglalkozunk érintőlege-
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sen a munkakörök kialakításával is a „Közvetlen irányítás" c fejezetbe (I' d 
Jezet) · n as · 4.4. fe-

Nem tárgya tehát a k ·· · k k · 

problémák taglal.ása Ezto;:;r~~a~t~uk as!~i:~::n~~ ~:~~~~s::~~e~~s:t ~érde:ek é~-
ne, !hogy a vezetes szervezési funkciójával aránytalanul keveset fo~lalkozu;~ ~nhetsz: esen meg kell emlitemink, hogy bőséges és gazdag szakirodalma van M ermé, 
szagon Is a folyamat- és munkaszervezési kérdés k k K. 11 . . -agyaror-
(1993) }[, ·t 'A - e ne · 1eme 1et1uk Gaa/ z /" 

_ : a; 0 ure/ (1979), Iványi Attzla Szilárd (1990) !(, .· ·· -~ - · . 
0 •an 

Lasz/a (1985), SzinfalJ István (1990) és Susánszk. k ' (~~~;) ozsef ~1974),ladó 
említenünk azokat az alkotóműhelyeket is ah 1 lJ. an~s . munka!l Meg kell 
ilyen irányú tevékenységűket folytatják íg; a Vo az :mh:tt szerzők közúl többen is 
Gazdaságtan Tanszékét a Miskolci Eg' t Seszprei;u _gyetem Vállalati Vezetés és 

· ' ye em zervezes1 es Vezet· · T 'k -
mmt a Műszaki Egyetem Ipari Menedzsment és Vállalk . des1_ ansze el, vala
E műhelyekre az a jellemző hogy a folyamat . k ozasg~z. asagtan Tanszékét. 

.. k. . ' -es mun aszervezesr tev 'k , k 
no I 1sme1etekre is épI.ilnek (lásd erről bővebbe 'I . . . e enysege mér
sz-Maczó-Szabó, 1992) n pe daul. Boross-Kocszs-Köve-

KönyvI.inkben - amint jeleztlik is - elsősorban a k . . .. . . 
tató szervezési funkcióra koncentrálunk . k 't stru tura-kialakito es -megváltoz-

1 A ' ami e nagy csoportra bontható· 
· munkamegosztás (specializáció) a k . . . · 

sát biztosító szervezeti egységek a liat', kmun amd egosztásbol adódó feladatok ellátá-
. . · ' as 011 ren szer valammt a ·1 - · • 

seg1 bgoltság (mint a konfigurációt meghatározó tény~zők) kialaks~e esseg1 e~. mély-
vezel! struktúra alapjainak a megteremtése I sa, azaz UJ szer-

2. Meglévő működő szervezetek megváltoztatásár . . . . 
zettervezéséhez (organisation design 0 g . ti a nanyulo, elsosorban a szerve-

Azt mondhatjuk tehát ilyen értele~b r a~ISa onsplann~ng) kap_csolódó feladatok 
strukturális jellemzőinek a megteremt _en, ogy a szervezes1 funkció egy új szervezet 

Az előző t · k ·· ··kk 
1 

. esere vagy annak áta/akz1ására irányul 
ema oro e ' lehat a meglévő f . k . . . . 

fejezetben foglalkoztunk (Strukturálisjelle~~:~~e~e I stru _turak k1alakításával a 2 l 
a 2 1 fejezetben a munkamegosztással h t .\ ... z azt is '.elent1; hogy mindazt, amit 
kapcsolatban ismertettlink, az a szervezésn a as mmegos~t.assal e_s, a konfigurációval 
sorban didaktikai okok miatt kényszerült. e; mmt ~~zetes1_ funkc10nak a tárgya (első
hiszen anélkI.il a Szervezeti alapformák f un taz eml1tett feJez:t korábbi tárgyalására, 

A . . e)eze nem ett volna erhető) 
meglevo szervezet, illetve annak str kt .. „ • . • 

pedig az 5. fejezetben és azon belű! is u 5 ~ {at lmegvaltoztato szervezési funkció 
tional Design, Organizationsplannung) kaz ·1 tá. al~tt (Szervezettervezés: Organiza .. 

. eru rgya asra 
A fentieknek megfelelően a 4 3 fejezet kvázi kala . k. . 

könyv megértéséhez Mindazonáltal célszerűn k t f ~z ent_ szolgai csak az egész 
métléseként - röviden összefo lain· t e ar JU ( - mmtegy a 2 l fejezet is
ra-kialakító jellegének gyakorl:sáh~za~a~c:~~~~~ amely a szervezési funkció struktú-

A szervezeti struktúra alakításának („szervezésének") 1 . . . . 
megoszlás (a specialzzáció) kialakítása. A munkame o e _so lepes: te_hat a munka
lelően a szervezet elsődleges szintjén definiál'uk s e; sztast a _korab_b1aknak megfe
megosztásnak Kialakíthatjuk továbbá a kJ ' 

1 .neve~zukdsodleges munka-
mun amegosztást - es ez Is a szervezési tevé-
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kenységhez brtozik - a szervezeti egységek között (lásd kooperációk szervezése), va
lamint a munkahely szintjén (folyamat, illetve munkaszervezési tevékenység, amely-

a munkakör kialakítás kapcsolódhat). E szervezési tevékenységek eredménye
képp volbképpen rögzítjük a szervezeten belüli munkamegosztás (specializáció) 
módját és intenzitását A szervezéssel mint vezetési funkcióval alakítjuk ki tehát az 
egyik leglényegesebb strukturális jellemzőt: a munkamegosztást 

A munkamegosztás kialakításával a szervezet egésze előtt álló feladatokat részfela
datokra bontjuk E részfeladatok elvégzése azonban csak úgy lehetséges, ha azokhoz 
szervezeti egységeket vagy egyéneket rendelünk A szervezési funkció következő lé
pése tehát a .szervezeti egységek képzése Ami azt jelenti, hogy a munkamegosztás ki
alakítása alapján létrejövő tevékenységekhez (tevékenységcsoportokhoz) embereket, 
illetve emberek együttesét rendeljük, azaz osztályokat, főosztályokat, funkcionális te
rületeket, divíziókat stb képztink E szervezeti egységképző funkció - amint a dekom
ponálással kapcsolatos fejezetben is bemutattuk - nagymértékben fugg a környezeti 
feltételektől és vállalati adottságoktól, a termékek, illetve az output jellegétől, a szer
vezetben kialakítandó folyamatok sajátosságaitól, valamint az egyének ismeretétől, 
készségétől, attitűdjétől 

Bármilyen módon alakítjuk is ki a munkamegosztásban definiált részfeladatok el
végzésére a különböző szervezeti egységeket, ezek a tevékenységüket nem tudják 
gyakorolni megfelelő hatáskörök nélkül Azaz a szervezési funkciók következő lépése 
a hatásköri rendszer kialakítá.sa, vagy másképpen az autoritás megteremtése a szer
vezeten belli! A hatáskörök szabályozásán elsősorban azt a tevékenységet értjtik, 
amely a munkamegosztásból adódó egyes feladatok elvégzéséhez hozzárendelt szer
vezeti egységek, illetve személyek kompetenciájának a megállapítására irányul (ame
lyen belúl természetesen kiemelt jelentőségű a döntési jogkörnek a felosztása) .. Ezzel 
megteremtjük a munkamegosztás mellett a másik rendkívúl fontos strukturális 
jellemzőt: a hatáskörmegosztás! 

A szervezési funkció következő lépéseként az merI.il fel, hogy mi módon tudjuk sza
bályozni az egy vezetőhöz (vagy szervezeti egységhez tartozó) közvetlen alárendeltek 
számát Hiszen a munkamegosztással, szervezeti egység képzésével, valamint a hatás
köri rendszer kialak1tásával még nem dőlt el automatikusan az, hogy egy vezető alá 
hány irányított szervezeti egység tartozzon Arról van tehát szó, hogy rögzíteni kell a 
szervezet szélességi tagoltságát (span of control), ami meghatározza, hogy milyen la
pos vagy mély szervezeti struktúra jön létre. Ez utóbbi segítségével gyakorlatilag a 
szervezeti konfigurációt alkotjuk meg, amely a korábbiaknak megfelelően szintén egy 
strukturális jellemző A szélességi tagoltság kialakítását természetesen számos egyéb 
tényező is befolyásolja A legfontosabbak a következők: a professzionalizmus (szaktu
dás), a feladat bizonytalansága, a képzettség, a folyamatok standardizáltsága 

Amint ezt korábban jeleztük: a folyamat- és munkaszervezési kérdésekkel a jelen fe
jezetben nem foglalkozunk A szervezéshez gyakran társított ún .. staffing feladatok 
(konkrét személyzeti J.igyekkel való foglalkozás) tárgyalására a közvetlen irányítás 
funkció kapcsán (tehát a következő részben) kerúl sor. 
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44.. Közvetlen irányítás 

A vezetői pozíciót és munkát nem lehet függetleníteni attól a , „ . 

P_~sz~ot betölti, ille,tve azoktól a személyektől akiket irányít, akik:r~e;:i:\~:~g~k; ~zt a 

~~Y 1 ~g~IS l';'aga~ol a ve~etőtől, illetve a beosztottaitól A kitűzött célokat teh:t rto. 
, e e, e. erm, a egyreszt a vezető képes személyes tevéken sé , . „ csak 
es mozgos1tam a szervezetet, illetve annak tagjait· másr, t y ge;eI IS osszefogni 
követőkre talál, akiket befolyásolhat d „ t, "kb ', esz ~ vezeto beosztottaiban 

.„ , , on ese1 en es cselekvese1kben 
A vezet01 munkanak mar Henry Fayol 1916 b ·1 . . 

kulcsfontosságú eleme a közvetlen irányítá ; a~- szu etett n;egha~rozása óta egyik 
definfcióval szokás meghatározni·· a k"" tls ( ea, m~), E tevekenyseget a következő 

· ozve en irany1tas a s . r '] k 
dekében a beosztottakra gyakorolt befolyást. 1 t. zerveze I ce o elérése ér-

E t 'k , Je en I. 
eve enyseg tartalma, módszerei és a vezetői mu k 'b „ „ 

t~zásokon mentek keresztül Fayol óta. Kezdetben f n a an b,etoltott sú,lya nagy vál
zesekkel, utasításokkal" (Fai;ol 1984 39 

ld) . 
1 

" eladatok vegrehaitatása rendelke
mülásával azonban a vállalati ~yako;lat ? Je ent~tte a kozve:len irányítást Az idő 
közvetettebb módjait helyezte előtérbe A es a bme.ne _zsme,ntelmelet Is a befolyásolás 

úttal e tevékenység súlya is megnöveke~e~~ é:n;iroforrasok felértékdődésével egy. 
mmd a vezetői tréningeken kedvelt témakö '1 tt N nd a menedz~ment-1rodalomban, 
jelent azzal, hogy úgy közvetftsu·k a s r et_ ']apkJamk felfogasa szerint ez egyet 
„ zerveze I ce o at az alk l ttak f' . 
oket egyben elkötelezzük mellettük továbbá kk 1 .a ';'az~ . ele, hogy 
re is ösztönözzük őket ' azo a magas te!Jes1tmenyszmt elérésé-

Ha egy vezető szeretné hatékonyan ellátni a felad t . . . 
gekkel és ismeretekkel rendelkező alkalmazottaknak a a1t, akkor __ a szukseges képessé
b1ztositania; tisztában kell lennie továbbá az alk 1 a m~gfelelo ,m~nkafeladatot kell 
azok hatásaival; kétirányú kommunikác', 'f, ak!llazh~to motivac10s eszközökkel és 
elvárásokat, s egyben érzékelnie a felm~~ti~őJan o~ve;item,e kell a célkitűzéseket és 
pesnek kell lennie a célokat megval , t , problem~kat es igenyeket; valamint ké-

A fenti kihívásoknak me felelőeno~1 o __ csoportoht let;eho.zni és azokat vezetni 
vetkezőket foglalja magába~: kozvetlen iranyitas mmt vezetési funkció a kö-

. emberi erőforrás menedzsment· 
" motiváció; ' 
" kommunikáció; 

• csoportok létrehozása és vezetése. 

Az alfejezet további részeiben ezen tevékenységeket részletesebben is bemutatjuk 

4.4„ 1 .. Emberi erőforrás menedzsment 

A közvetlen irányítás fontos elemét képezi az a tevék , . 
a szervezet képes ]edyen maga'hoz . enyseg, amely azt biztosítja, hogy 

• b vonzani, megtartani es ké 'g "kb . . 
ben feilesz_teni a számára szu„kse'ge. lk l k pesse e1 en, ismereteik-
, s a a mazotta at Tov "bb" f l d 
es munkafeladatok által támasztott elvárá k , . , k a 1 e a at a munkakörök 

so es igenye ' valammt a munkát végzők 
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.~X_Y ismeretei, képességei és attitűdjei közötti minél tökéletesebb összhang megteremtése 
"• • Mindezen feladatok integrált és stratégiai szemléletű tervezését, elvégzését, valamint 
· · · értékelését emberi erőforrás menedzsmentnek (EEM) nevezzük 

Mára ez a tevékenység messze túllépett a hagyományos szemléletű személyzeti 
munka keretein Ez utóbbi elsősorban szűk körű adminisztratív feladatok (munkaerő
felvétel, fizetési listákkal kapcsolatos ügyintézés, jóléti ügyek stb) végzését és doku
mentálását jelentette Mivel a folyamatos versenyelőny megteremtésének szempontjá
ból mára az emberi erőforrások kulcsfontosságúvá váltak, így a velük kapcsolatos ve
zetői tevékenységek is új dimenziókkal és módszerekkel gazdagodtak, és egyszers
mind stratégiai szerephez is jutottak 

Az emberi erőforrás menedzsmenthez tartozó feladatokat egy bizonyos szervezeti 
nagyság felett már önálló egységben is végzik Az önálló emberi erőforrás menedzs
ment osztáiyokon vagy igazgatóságokon általában munkatársakkal kapcsolatos terve
zési, tanácsadói, döntés-előkészítési, koordinációs és ellenőrzési feladatokat végzik, 
míg a vonalbeli vezetőkre hárul a döntéshozatali és operatív feladatok zöme Így pél
dául gyakori, hogy a munkaerő-felvétel során az EEM osztály feladata az álláshirdeté-
sek elkészítése, a jelentkezők szűrése és a felvételi interjúk megszervezése, valamint 
az ezekkel kapcsolatos a szakmai szempontok érvényesítése, a vonalbeli vezetők - a 
leendő alkalmazott főnöke és esetleg kollégái - pedig közlik az igényeiket, részt vesz· 
nek az interjún, s végtil meghozzák a döntést 

A nemzetközi gyakorlat alapján általában a következő részfeladatok kapcsolhatók 
az emberi erőforrás menedzsmenthez: megfelelő képességekkel rendelkező és elköte
lezett emberek felkutatása, kiválasztása, felvétele; munkakörük meghatározása; java
dalmazásukról, fizetésükről való gondoskodás; teljesítményük értékelése; oktatás-to 
vábbképzés; a felmerülő fegyelmi és más munkahelyi problémák kezelése; munkaügyi 
kapcsolatok kezelése (elsősorban az érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolat
tartás); valamint az ezen feladatokra vonatkozó tervezési és információrendszer mű

ködtetése 
Az emberi erőforrás menedzsment tevékenységek kiindulási pontja az emberi eró' 

(orrá> tervezés. A terveket a vállalati stratégiai, illetve üzleti tervekből kiindulva kell 
elkészíteni Egyfelől meg kell határozni a jövőben felmerülő szükségletet, ami olyan 
kérdések megválaszolását jelenti, mint például mekkora a szükséges létszám, hány új 
munkakört kell létrehozni, milyen vezetői pozíciók üresednek meg, milyen új ismere
tek és készségek szükségesek a munkaerő versenyképességének fenttartásához. Más
felől elemezni kell a kínálati oldalt is, ahol ki kell térni a külső munkaerőpiac jellem
zői előrejelzésének, a belső munkaerőmozgás és karrier lehetőségeinek feltárására 
A tervezés során természetesen figyelemmel kell lenni makrogazdasági összefüggé
sekre (például infláció, reálbérek alakulása), az állami szabályozás hatásaira (például a 
társadalombiztosítással összefüggő kérdések, vagy a nyugdíjkorhatár módosulásának 
hatása), és a versenytársak stratégiájára is (például javadalmazási politikájuk, terjesz
kedési terveik) Az elkészült tervek, és természetesen maga a tervezés folyamata, egy
fajta integráló keretet jelentenek az emberi erőforrás menedzsment további tevékeny
ségei számára 
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A vállalatoknál akár a fluktuáció, akár a növekedés folytán folyamata · 1 '. 
igény új alkalmazottak felvételére. A toborzási tevékenység ad !eh 1 ... satn Je entkezil\ 

1 1
„ . . . e osege arra h 

szerveze e er)e es azonosítsa a jövendőbeli alkalmazottak poten · ·r· k'' . . ' ogy\t · .
11 1 

. . . c1a 1s oret es 06,„c_ , 
vonzo va a ati 1mage·l alakítson ki magáról A szóban for ó munka ·· .. ' . 
rendelkezésre álló időtől és pénztől függően az alkalm tgt 'd kortol, valamint a .. 

'ld 't [' azo mo szerek kor e 'h P~ a en_i 1tve - az územ kapujánál kitett „portást felveszúnk" táblákt '[ - ne ány 
teseken es egyetemi állásbörzéken való részvételen keresztül . o; az".' Lld''Dll'de. 
hd„Természetesen nagy hiba lenne elfeledkezni arról h a ,,fe1~adaszatig'.' t'.'rjed
teno kmevezés is, így több vállalat is alkalmazza a be!sÓ á~gy ;.e~e~eg~s a belulrol törc 

A kiválasztás jelenti a legalkalmasab . as " e .es.e rendszerét 
köréből Általában egy többlépcsős folya!at~~ienek a~onos1tásat a Jelentkezők 
időtartamát és költségeit a jelentkezo'k . van szo, melynek osszetettségé~ 
h . · szarna a munkakör fontosság · · ll 

atarozz.ák. meg. ~ felhasznált módszerek lehetnek: jelentkezési fo a es Je emz~i .. 
nyok k1toltese, oneletrajz, referenciák kérése inte .. k ·r .. n . rmanyomtatva
pesség-tesztek, orvosi vizsgálat Általában ' ~u,. ~ on e.e. pszichológiai és ké
gek jelentik a szelektálás alapját hanem a t~m~~a _a Je enl'.'g' I~m.eretek és készsé
fejlődési potenciál, valamint beiÍreszkedési ~ ~n ~zo mo:1valhatosag~, a benne rejlő 
magatartási mintákba eszsege a vallalalI kulturába, kialakult 

A már felvett alkalmazottak számára szúksé e .... „ 
a/ak(fása Ennek kiindulo' le'pe'se a k k" lg s a munkakorok meg/e. rvezése és ki-

mun a ore emzés a · k k .. 
feladatok, a szúkséges ismeretek és készségek és a n: m1 a rr.mn ~ orr el kapcsolatos 
adatok összegyűjtését és elemzését . l t. A ui:kakorulmenyekre vonatkozó 
l . Je en 1 munkakortervezé · k' l k' · 

e emzeseket tekinti kiindulópontjának (Az elmúlt hú z . ~ es „ „'a a itas ezen 
módszereknek tekinthetjúk az e tém k „ h „ k ~ .evben szeles korben elterjedt 
kakör-gazdagítást, melyeket motivác~so;z;n~é?'csolodo m~nkakör~ővíté~t és a mun
feJezetben tárgyalunk) A munkaköri leírások [~ .al~a~n;azasuk rnven a kovetkező al
a hatáskörök és a kötelességek, valamint a mu:k:~~tesevd, .ai;i

1 
a konkrét feladatok, 

teleinek iészletes leírását jelenti, zárul a folyamat r betoltesenek esetleges előfelté-
Az utóbbi években gyakran megkérdőjelezik . l „ . 

egyáltalán a rögzített és elhatárolt m k k" „k ares~ etes munkakon leírások és 
un a oro szuksegességét el "t · b l l 

rotációt Uob rotation), projekt- és teammunkákat . . , o er e. ie yezve a 
kórben történő alkalmazását. M' d . es az egyen egyszerre tobb munka-

m ez arra utal hogy nm k t"k .1 
megoldások, az adott versenyhelyzethez vállalati t . „csene o ~ etes, általános 
giához és kultúrához alkalmazkodva kelik. l k't s rateg1ahoz, nagysaghoz, technoló-

A k . . ia a I am a munkaköröket 
. nna erdekeben, hogy a munkaerőt hosszú idei me . . . • . . 

meny elérésére motivá[J'uk biztosi··i an· k ll f gl l. gtartsuk es megfelelo telJes1t-
. . ' ' e a meg e e o komp · · ·1 A k 

cws rendszernek kétségtelenúl ala vető elem . . . . . en~acw. ompenzá-
széles köre alkalmaz más nem pén~bel' . tt t~' akpenzbeh k1fizetesek, de szervezetek 

. . . 'JU a aso at 1s Legtágabb ért l b k 
penzacws csomaghoz tartoznak a kine . k . e em en a om-
k

.h. . vezese maga a munkavég . '[t l „ 
1 1vasok és egyéb belső motivációs lén 'k '. S 'k b . zes a a nyu1totta 

'b. . yezo Is zu e b ertelemben az [ b · 
mozgo er es a juttatások tekinthetők a kompenzáció alk t. l . a ap er, a 

A ko · · · . o oe ememek 
mpenzac10s csomag kialakításakor biztosítani kell ann k k . - . . . 

ban a konkurenciához viszonyított) versenyképességét . t a . k ~lso p1ac1 ( elsosor-
' ezer szu seges az erre vonat-
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. kozó információk rendszeres gyűjtése is. Fontos szempontok még: törvényi előírá
soknak való megfelelés, a rugalmasság, a méltányosság és a differenciáló-képesség. 
A kompenzációs csomag kialakítása során meg kell állapítani az egyes alkotóelemek 
egymáshoz viszonyított arányát Az alapbér szintjének meghatározása után annak for
máját is meg kell határozni, melynek két „klasszikus" tiszta típusa az időbér és a telje
sítinénybér A mozgóbérhez kapcsolódó alapvető döntési kritérium, hogy az egyéni, 
csoportos, esetleg összvállalati teljesítmény alapján kerti! kiosztásra 

A juttatások kialakítása során fontos szempont annak adó- és egyéb költségvonza
tai, másfelől pedig, hogy mennyire differenciálható az egyes alkalmazottak igényei 
szerint Néhány példa a juttatások széles köréből: költségtérítések (utazási, étkezési, 
albérleti), biztosítások (nyugdíj., életbiztosítás), kamatmentes hitelek, vállalati kocsi, 
ruhapénz, szabadnapok, vállalati termékek kedvezményes megvásárlása. 

Az emberi erőforrás menedzsment következő feladata a te/jesitményérlékelés, ami 
egy rendszeres, formális és az egész szervezetre kiterjedő visszacsatolási folyamatot 
jelent Egy ilyen teljesítményértékelési rendszer létrehozása elsősorban a következő 
célok elérése érdekében szűkséges: 

• az adminisztratív döntések hatásfokának javítása Uavadalmazás meghatározása, 

kinevezések, elbocsátások); 
• az oktatás-továbbképzés folyamatossá, hatékonyabbá tétele (egyéni karriertervek 

kialakítása, a fejlesztendő ismeretek és készségek meghatározása); 
• kommunikációban rejlő lehetőségek fokozottabb kihasználása (a rendszernek le

hetőséget kell nyújtania arra, hogy a vezető és a beosztott közöljék elvárásaikat, prob· 

lémáikat, illetve kölcsönösen elismerjék a jó teljesítményt). 
Az egyes célok nehezen egyeztethetők össze egyetlen teljesítményértékelési rend

szerben,,hiszen kúlönbségek adódnak az értékeltek hozzáállásában, az értékelés tár· 
gyában és az értékelés módjában is A teljesítményértékelés kialakítása során el kell 
dönteni, hogy ki legyen az értékelő személy. Erre elsősorban a következő lehetőségek 
állnak rendelkezésre: az értékelt személy felettese, annak beosztottjai, vele egy szin· 
ten dolgozó kollégái, saját maga, esetleg ktilső személyek (például fogyasztók). Töre
kedni kell a mind teljesebb körú értékelésre is, vagyis, hogy minél több értékelőt kell 
bevonni és minél több szempontot kell érvényesíteni az értékelésben Figyelembe kell 
venni azonban ennek a költségvonzatát és a bonyolultságból fakadó hátrányokat is 
Bárki is végzi az értékelést, megfelelően fel kell készíteni az értékelő interjú lefolytatá
sára, hogy le tudja kúzdeni az észlelési és kommunikációs akadályokat, valamint ké

pes [egyen az ellenőri helyett a tanácsadói szerepet betölteni 
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az oktatási és továbbképzési tevé

kenység fontosságában és a ráfordított költségeket tekintve, az egyik leginkább 
bővúlő terúlete az emberi erőforrás menedzsmentnek Két alapvető formája létezik: 
az on-the-job, illetve az off-the-job képzés Első esetben (on-the-job képzés) az alkal
mazott a munkavégzése közben fejlesztheti készségeit és ismereteit Lehetőséget ad· 
hat erre például, ha egy rotációs folyamat során több munkakört tölt be, ha időről 
időre új projectekhez osztják be, vagy ha csak egyszerűen egy tapasztaltabb, érte fe.. 
lel ős alkalmazott mellett dolgozik A második képzési forma ( off~the-job) a munka· 
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végzésen kívüli hagyományosnak tekintett szemináriumokon, tréningeken kapott 
képzésre utal 

A képzés egyik speciális alesetét képezik az orientációs programok, melyek az újon-
nan felvett alkalmazott számára adnak lehetőséget leendő munkakörének és az egész 
szervezetnek a megismerésére, feltérképezésére Az oktatási és továbbképzési tevé
kenység nem egyszerűen csak az ismeretek átadását vagy a készségek fejlesztését je
lenti Ez egy olyan folyamat, mely a képzési szükségletek felmérésével kezdődik, és a 
képzés értékelésével, a tanultak rögzülésének ellenőrzésével zárul 

Az emberi erőforrás menedzsmenthez tartozik a feglje/mi C:s más munkahe/1Ji 
problémák kezelése is. Ki kell alakítani és működtetni kell a szervezet fegyelmi ese
tekre vonatkozó eljárásait és intézményeit Ezenkívül biztosítani kell a munkavégzés
hez a megfelelő fizikai és szociális körülményeket Be kell tartatni a biztonságra vo
natkozó törvényes és munkahelyi előírásokat Amennyiben a szervezetnél munkaerő 
leépítésre kerül sor, úgy e feladat jogi, adminisztrációs és kommunikációs szempontü 
előkészítése és végrehajtása is e tevékenységi körhöz tartozik 

Meg kell említeni a munkaüglji kapcsolatok kezelését, ami az érdekvédelmi fóru
mokkal, illetve a szakszervezetekkel történő kapcsolattartást, a kollektív szerződés ki
alakítását és e tevékenységek adminisztrációját jelenti 

A tevékenységek integrált végzését, valamint tervezhetőségét és ellenőrizhetőségét 
biztosítja az emberi erőforrás menedzsmenthez kapcsolódó információrendszer kia
lakítása és működtetése 

Mint látható az emberi erőforrás menedzsment a különböző tevékenységek széles és 
komplex körét öleli fel Ennek megfelelően - amint erre korábban utaltunk - a vonal
beli vezetők e feladataik ellátása során támaszkodhatnak az erre a feladatokra szakmai
lag specializálódott személyzeti/emberi erőforrás menedzsment szervezeti egységre 
Ezen túlmenően a szervezeten kívtilről is számos szakmai tanácsadó vehető igénybe, 
így fejvadász, munkaerő-kölcsönző, oktatással és tréningek szervezésével foglalkozó és 
általános személyzeti tanácsadó cégek is 

4.4.2.. Motiváció 

A motiváció kérdése hosszú évtizedek óta áll a menedzsment-kutatások fókuszában 
Fontossága érthető, hiszen hiába világosak minden alkalmazott számára a célok, hiá
ba áll rendelkezésre minden sztikséges erőforrás, illetve az együttműködés minden 
feltétele, nem várható el a jó eredmény, ha az alkalmazottakban nincsen meg a belső 
késztetés, hogy munkájukat a legjobb minőségben és megfelelő intenzitással végez
zék 

Az egyes emberek teljesítményét - némileg leegyszerűsítve - elsősorban három 
tényező alakítja ki: 

• a környezeti feltételek, 
,. a képességeik (ismereteik és készségeik), 
• a motiváltságuk 
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Az egyének azért csatlakoznak a szervezethez, hogy kielégítsék bizonyos sztikség
leteiket, és akkor maradnak tagjai, ha azok tartósan kielégülnek A vállalat csak akkor 
tud tartósan fentmaradni és hatékonyan működni, ha. képes tagjait az egyéni és a szer
vezeti célok egyúttes elérése érdekében motiválni. Ennek megfelelően: a vezetőknek 
nemcsak a megfelelő munkafeltételeket, és a megfelelő felkészültségű alkalmazotta
kat kell tudni biztosítani, hanem tisztában kell lenni azon tényezőkkel is, amelyek azt 
befolyásolják, hogy az alkalmazottak milyen mértékben és mely tényezők által moti
váltak munkájuk elvégzésére 

Vezetői szempontból megközelítve tehát motivációnak nevezzük azt a ciklikus fo. 
lyamatot, amely befolyásolja azon belső szükségleteket és hajtóerőket, melyek kivált
ják, irányítják és fenntartják az alkalmazottak teljesítményre irányuló erőfeszítését 

Azt is mondhatjuk, hogy a motiváció egyfajta belsó késztetés kialakítását jelenti 
Ennyiben a feladatmeghatározás, illetve az utasítások kiadása nem tekinthető motivá
ciónak (Ebben az esetben is biztosítani kell valami módon, hogy a feladatokat és az 
utasításokat valóban végrehajtsák, például valamilyen jutalmat vagy büntetést helyez
nek kilátásba) 

Ha a vezető hatékonyan akarja befolyásolni munkatársainak viselkedését, akkor 
tisztában kell lennie az emberi szúkségletek általános jellemzőivel. Ezért röviden be
mutatjuk a két legfontosabbnak tekintett általános szúkséglet-elméletet 

4.4..2.. 1. Általános szükségletelméletek 

A legismertebb és leggyakrabban hivatkozott szúkségletelmélet Abraham Maslow 
(1943) nevéhez fűződik Véleménye szerint az emberi szúkségletek a következő öt ál
talános sztikségletben foglalhatók össze: 

, Fiziológiai szükségletek Az alapvető emberi létfenttartáshoz kapcsolódó szük
ségletek, mint például az éhség, szomjúság, nemi vágy 

• Biztonsági szükségletek A biztonságos és fenyegetésmentes fizikai és érzelmi 
környezet fenntartására irányuló szúkségletek Például a megfelelő lakás, ruházat és 
anyagi biztonság iránti vágy tartozik ide 

• Közösséghez való tartozás szükséglete. A szeretet és elfogadás iránti szúkséglet, 
a társ, barát iránti vágy, a csoporthoz való tartozás igénye. 

• Elismere:s iránti .szükségletek A pozihv önkép, illetve a mások általi elismertség 
kialakításához kapcsolódnak, mint az önbizalom, hozzáértés, figyelem, státusz és 
preszhzs iránti vágy 

• önmegvalósítási szükségletek A személyiség, a képességek, a teljesítési poten
ciál fejlesztésére, a kreativitásra irányuló szükségletek, hogy megvalósítsuk a ma
gunkban rejlő lehetőségeket 

Maslow elméletének fontos eleme, hogy ezek az alapvető szükségletek hierarchiá
ban helyezkednek el, amint azt a 23 ábra is mutatja 

A sztikségletek piramisa azt sugallja, hogy az egyre magasabb rendű szükségletek 
teljes mértékben csak sorban egymás után elégülhetnek ki. Vagyis amíg fizikai létem-
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23. ábra 
Maslow szükségletpiramisa 

Önmegvalósítás 

Elismerés 

Közösséghez tartozás 

-- - - ,. - -----.. -------------.. - .. ----,. - -

Biztonsági 

- „ „ „ - - „ - - - - - - - - - - „ - - „ „ - - - "' „ - - „ - - ,. - „ „ „ „ •• - „ -

Fiziológiaj 

ben fenyegetve érzem magam (nem jutok ételhez és innivalóhoz), addig nem törek
szem felhalmozásra, a hosszabb távú, biztonsági szükségleteim kielégítésére. Ha az 
éppen motiváló szükséglet kielégül, akkor viselkedést a hierarchában következőként 
elhelyezkedő szükséglet fogja meghatározni. 

Maslow szerint azonban nem szükséges, hogy az egyes szükségletek teljes mérték
ben kielégüljenek, már hamarabb is kifejthetik hatásukat a magasabb rendű szükség
letek Arra, hogy pontosan milyen mértékben kell egy szükségletnek kielégülnie, nem 
ad pontos választ A szükségletpiramis azonban felülről nem egy zárt rendszer: a 
legfelső, önmegvalósítási szükséglet soha nem elégíthető ki teljes mértékben 

Bár Maslow megközelítése nagy hatással volt az elméleti és gyakorlati szakemberek
re, mégis sok kritika éri Az empirikus vizsgálatok során sokszor nem sikerült kimutat
ni mindegyik szintet, illetve az általa felállított sorrend is többször felcserélődött 

Ezen kritikákra válaszolva alkotta meg Clayton Alderfer (1972) saját elméletét, 
amely Maslow modelljének a továbbfejlesztéseként is tekinthető. Az angol szavak 
rövidítéséből összeálló ERG (existence, relatedness, growth) elmélet mindössze há·· 
rom hierarchikus szintet kúlönböztet meg: · 

• Egzisztenciális szükségletek, amelyek a fizikai és fiziológiai jóléthez kapcsolód

nak 
• Márnkhoz tartozás szükséglete, azaz: kielégítő kapcsolatot tudjunk fenntartani 

embertársainkkal 
• Fejlődési szükségletek, amelyek a bennünk rejlő potenciál kibontakoztatására, 

személyiség- és képességbeli fejlődésre vonatkoznak 
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Az elmélet két szempontból jelent továbblépést Maslowhoz képest Egyfelől feltéte
lezi, hogy egy viselkedést egy időben több szükséglet is motiválhat Ez azt jelenti, 
hogy egy feladat elvégzésére egyszerre motiválhat az érte kapott jutalom, valamint az, 
hogy ezzel barátokat szerezhetek magamnak 

Másfelől tartalmazza a frusztráció-visszalépés elvét is. E szerint, ha egy alacsonyabb 
rendű szükséglet kielégülése után, az ember nem képes a magasabb rendű szükségle
tét kielégíteni, akkor visszatér a már kielégített alacsonyabb szintre, és csak az vezérli 
cselekedeteit Így ha egy alkalmazott a fizetésének emelkedése mellett nem képes az 
önmegvalósítási igényeit valóra váltani, akkor egy idő múlva már csak a minél több 
pénz megkeresése fogja vezérelni a munkavégzés során 

Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy az egyes ember esetében, mind 
személyiségjellemzőik, mind pedig a kulturális hatások befolyásolhatják a szükségle
tek alapmodelljének működését Így az alapmodellek érvényességét mindig egy adott 
társadalmi-gazdasági kontextusban vizsgálhatjuk csak 

4 .. 4 .. 2„2. A motiváció folyamata 

Mint a bevezetésben már utaltunk arra, a motiváció nem egyszeri cselekvés, hanem 
egy ciklikus folyamatban jelenik meg Ennek a folyamatnak csak a kiinduló elemét je
lentik a szükségletek, a viselkedést annak következményei, illetve egyéb körülmé
nyek is befolyásolhatják A folyamatnak egy egyszerű modelljét a 24 ábra mutatja 
be 

24„ ábra 
A motiváció egyszerű folyamata 

Szükségletek Viselkedés Jutalom 

Az ábra a B F Skinner (1938) nevéhez köthető ún. megerősítés elmélet alapfelté
telezését mutatja be. E szerint egy cselekvést valószínűleg akkor ismételnek meg, ha 
pozitív következményei vannak, vagyis a következmények befolyásolják a viselkedést 
A visszacsatolásnak, vagyis a következményeknek négy alapvető típusa létezik: 

" pozitív megerősités (a jutalom hatására nagyobb valószínűséggel ismétlődik meg 
a viselkedésforma); 

• negatív megerősítés (valamilyen kellemetlen, negatív helyzetnek a megszűnése is 
növeli a viselkedés ismétlődésének esélyét); 

• büntetés (a kellemetlen következmény, csökkenti viselkedés ismétlődésének való„ 
színűségét); 
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„ megszüntetés (pozil!v következmények elmaradása is csökkenti a viselkedés rög
zülésének esélyét, így ha a lusta, pontatlan alkalmazott nem rétzesül fizetésemelés„ 
ben, illetve előléptetésben, van rá esély, hogy változtat viselkedésén) 

Az alkalmazott viselkedését továbbá az is befolyásolja, hogy a visszacsatolás 
mennyi idő múlva és milyen bizonyossággal jelentkezik Általában elmondható, hogy 
annál erősebb a visszacsatolás hatása, minél gyorsabban és egyértelműbben követi a 
viselkedést 

4.4.2 .. 3. A munkahelyi motiváció 

Frederick Herzberg (1968) az ún. kéttényezős modelljét közvetlemil a munkavégzés
sel kapcsolatban fogalmazta meg A jelentős hatást gyakorló elmélet szerint különbsé
get kell tenni az elégedetlenség megszüntetését, illetve az elégedettséget kialakító 
tényezők között Empirikus vizsgálatokra alapozva különíti el ennek megfelelően a hi
giéniás tényezőket a motivációs tényezőktől Ezeket mutatja be a 25 ábra 

Herzberg szerint a higiéniás tényezők megléte csökkenti vagy megszünteti az alkal
mazottak elégedetlenségét Ez, bár segít elkötelezettebbé tenni az alkalmazottakat, és 
feltehetően kisebb eséllyel hagyják ott a munkahelyüket, önmagában azonban még 
nem eredményez erősebb motiváltságot, nem emeli lényegesen a teljesítményt Ehhez 
az szükséges, hogy az alkalmazottnak a magasabb rendű szükségleteik is kielégülje
nek Hiányuk azonban nem okoz elégedetlenséget, csupán semleges magatartást 

25„ ábra 
Herzberg motivációs n1odellje 

Státusz 
Közösség 
f elügye!et 

~1unkakörü[n1ények 

Biztonság 
Fizetés 

HIGIENIÁS TÉNYEZŐK 

Kihívó 1nunka 
Felelösség 

Fejlődési lehetőség 

1 e!jesítményelvárás 
Elő1nenetel 

Elis1nerLség 

MOIIVÁCIŐS TÉNYEZŐK 

Az elmélet szellemében fizetésemeléssel nem lehetséges lényegesebben nagyobb 
teljesítményre ösztönözni munkatársakat, csupán az kerülhető el, hogy esetleg fel
mondjanak, vagy például sztrájkot szervezzenek Ha azonban kihívóbbá és le-
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lelősségteljesebbé tesszük a munkát, akkor ez valódi motiváló hatással bír és többet 
teljesítenek 

Ezek után érdemes megtekinteni, hogy a korábban lefrt elméleteknek milyen követ
kezményei vannak, ha munkahelyi szituációra alkalmazzuk őket Maslow elmélete 
alapján a munkahelyen alkalmazható motivációs eszközök a következő hierarchiába 
rendezhetők: 

9. táblázat 
Mas!ow ehnélete és a munkahelyi motivátorok 

Szükségletek 

Önmegvalósítás 

Elismertség 

Közösséghez tartozás 

Biztonság 

Fiziológiai 

Munkahelyi motiváció 

Kreativitást igénylő feladatok, fejlődési lehetőségek, 
munka gazdagítása 

Kinevezés, felelősség, kitüntetés, státuszszimbólumok 

Munkacsoportok, szakmai közösségek, személyes 
kapcsolat 

Biztonságos munka, biztos munkahely juttatások 
(orvosi ellátás, nyugdíjpénztár) 

Alapbér, étkezde, fűtés 

A Skinner-féle megerősítés elmélet pedig felhfvja a figyelmet a jutalmazás és a bün
tetés hatásainak fontos különbségeire a munkahelyi motivációnál Míg az első segítsé
gével lehetséges a helyes viselkedés kialakítása, addig a büntetés gyakorlása - amel
lett, hogy ellenségessé teheti a beosztott-felettes kapcsolatot - csak arra utal, hogy a 
munkatárs magatartása nem helyes, de nem segít abban, hogy miképpen kellene azt 
megváltoztatnia 

4 .. 4 .. 2.4 .. Gyakorlati koncepciók 

A vezetők számára számos lehetőség adott, hogy az elméleti megfontolásokat gyakor
lati módszerekké átalakítva, erősítsék az alkalmazottak motiváltságát a nagyobb telje
sítmény elérésére. Az elmúlt évtizedekben a vezetők a motivációs eszközök széles kö
rét alkalmazták változó népszerűséggel Ezek közti! mutatunk be röviden néhány kie
melt jelentőségűt 

Ré>zvéteVparticipáció Az emberek számára motiváló hatású, ha részt vehetnek az 
őket érintő döntések előkészítésében és meghozatalában A részvétel egyben az isme
retek szélesedésével és a döntési probléma jobb megértésével is együtt jár Ha a ve
zető bevonja döntéseibe a beosztottjait, azzal egyben el is ismeri őket, tehát az önmeg
becsúlési szükségletének kielégítésével is ösztönzi őket a hatékonyabb munkára. Szá
mos kísérlet igazolta a participáció teljesítménynövelő hatását 

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy ezeket a kísérleteket több kritika is érte, 
ugyanis nem vették figyelembe azt, hogy a már eleve jobban dolgozókat vonják be a 
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döntések meghozatalába, tehát a teljesítmény nem eredmény, hanem előfeltétel a par
ticipációt illetően. 

Motiváció a munkakör jellemzői által A munkakörök kialakításakor figyelemmel 
lehetúnk azon tényezőkre, amelyek befolyásolják az alkalmazottak megelégedettsé
gét és motiváltságát A korábban már említett munkakörbővíté> (job enlargement) 
például azt jelenti, tágítjuk az elvégzendő feladatok körét Így a futószalag mellett 
dolgozók nem csak egy szűk munkafázisért lesznek felelősek, hanem egy komp
lexebb, logikailag egész munkafeladatért (Csavarok meghúzása helyett egy motor 
behelyezése.) 

Nagyobb motiváltsághoz vezethet a szintén említett munkakör,gazdagítá> (iob 
enrichment) is, ahol a felelősség és kezdeményezés szintje növekedik a munkafelada
tok kapcsán Jelentheti ez a tervezésbe, a döntésekbe vagy akár az ellenőrzésbe tör
ténő bevonását is a munkatársaknak A munkakörbővítés és -gazdagítás között lénye
ges különbség, hogy míg az első esetben csak az elvégzendő feladatok száma változik, 
addig a második esetben a magasabb rendű szúkségletek kielégítésére is törekszenek 
a nagyobb döntési, véleményezési vagy ellenőrzési hatáskör biztosításával 

A rotáció (job rotation) arra ad lehetőséget, hogy az alkalmazott ne ragadjon le 
egyetlen munkakörben, hanem rendszeresen új feladatokban próbálhassa ki magát és 
fejleszthesse képességeit 

Az összes előző módszert egyesíti az ún. autonóm munkacsoport koncepció, ahol 
az alkalmazottak egy-egy csoportja nagy, komplex munkafeladatok (például egy egész 
futószalagsor) kapcsán rendelkezik magas fokú tervezési, döntési, munkaszervezési 
és ellenőrzési szabadsággal. Klasszikus példát jelent a Volvo egyes svédországi gyára·· 
iban alkalmazott munkaszervezés, ahol a futószalag mentén dolgozó csoportok szaba
don dönthettek a belső munkamegosztásról 

Az előzőek tükrében érdemes újra átgondolni fizetés és a pénz szerepét Hagyomá
nyosan ezt tekintik sokan a legfontosabb motivációs eszköznek Azonban - amint az 
eddigiekből is látható volt - nem biztos, hogy mindig múködik a „nagy pénz, nagy fo
ci" elve. A következő szempontoknak mindenképpen teljesülniük kell amennyiben na
gyobb teljesítményt várunk el: megfelelő bizalmi kapcsolat a vezetők és a beosztottak 
között; szoros kapcsolat a teljesítmény és a fizetés szintje között; átlátható és érthető 
teljesítményértékelési rendszer 

Természetesen gyakorlatban rengeteg motivációs eszköz létezik, melyekre itt nem 
tértúnk ki. Ilyenek lehetnek például az előléptetések, a szóbeli dicséret, a képzés, a ru
galmas munkaidő. A vezetőknek tehát számos lehetőségük van arra, hogy felkeltsék és 
megtartsák az alkalmazottakban a magas teljesítmény elérésére irányuló motiváltságot 

4.4 .. 3 .. Kommunikáció 

Nem egy felmérés bebizonyította már, hogy a menedzserek a munkaidejük döntő 
többségét kommunikációval töltik el. Értekezleteken vesznek részt, telefonbeszélgeté
seket folytatnak, személyes konzultációkkal oldanak meg problémákat, továbbá jelen-
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téseket írnak és olvasnak, hogy csak néhány jellemző formát említsünk Ez nem is cso
da, hiszen ha belegondolunk, minden más vezetési funkciót és tevékenységet is kom
munikáció útján gyakorolnak Akár tervezésről, akár ellenőrzésről vagy motivációról 
van szó, információkat kell gyűjteni és továbbadni A kommunikáció alapvető részét 
képezi a vezetői munkának (Ilyen értelemben a kommunikáció a többi vezetési funk
ciótól is elválaszthatatlan - függetlenül attól, hogy most itt tárgyaljuk) 

Kommunikáció alatt azt a folyamatot értjük, mely során két vagy több ember infor
mációt cserél és értelmez valamilyen szándékkal. Fontos kiemelni, hogy kétoldalú fo
lyamatról van szó, nem egyszerűen információküldést jelent: kell hozzá egy fogadó, 
értelmező is. A kommunikáció egyszerű modelljét a 26.. ábra mutatja be. 
Küldő bárki lehet, aki szeretne valamilyen információt másokhoz eljuttatni, a foga

dó pedig aki veszi az üzenetet Az információt valamilyen formában kódoljuk Ez lehet 
például írott szöveg, élő beszéd, ábra, elektronikus jelek egy számítógépben .. Egyfajta 
szimbólumrendszer tehát, amely a felek rendelkezésére áll, és mely alapján a vevő ké
pes dekódolni, értelmezni a küldött üzenetet. Szükséges egy csatorna is, amely köz
vetíti az információt Ez lehet egy telefon, egy levél vagy akár egy számítógépes háló
zat is. Általában számolni kell fizikai vagy egyéb természetű zajokkal is a kommuniká
ció során, ami többek között származhat maguktól a részt vevő felektől, a a csatorná
ból, vagy a kódrendszer bizonytalanságából. Végül a kommunikációt a visszacsatolás 
teszi teljessé, ami nem más, mint az üzenet nyugtázása, az arra küldött válasz. 

26„ ábra 
A kommunikáció egyszerű modellje Zaj 

---------- --- -/ -...._ 
/ ...._ 

/ ...._ 
/ ...._ 

/ ...._ 

/ Kódolás Dekódolás '-
/ \ I , .. . . , \ 

/\ ú""" 1 /1 KULDÖ 1-> FOGADÓ 

\ Csatorna / 

\' ..... ,, ' _t·.·. .,. - -//// 
-.... ...... --- Visszacsatolás . .... ,.,.. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~_..,~ 

--------- ---
A szervezeti kommunikációnak szociális összetartó erején túl a következő funkciói 

lehetnek: 
• az információk szétosztása és összegyűjtése, 
· a motiváció és a meggyőzés erősítése, 
• a megértés elősegítése, 
• a döntéshozatal támogatása 
Természetesen az egyes funkciók közötti határ nem éles Például a szervezeti célok 



megértetése céljából történő kommunikációnak lehet egyben motivációs funkciója is 
Ilyen eset, amikor a vállalati küldetés, misszió példányai kifüggesztésre kerülnek az 

irodákban 
A szervezetekben megkülönböztetjük a formális és az informális információáram

lást biztosító kommunikációs csatornákat A formális információáramlást tovább osz
tályozhatjuk az iránya szerint: a felfelé, a lefelé és a horizontális irányú. Az egyes irá
nyú formális információáramlásnak eltérő tulajdonságai és hatásai vannak Ezen for
mális kommunikációs csatornák kialakításáért és karbantartásáért azonban egyaránt 
- függetlenül azok irányától - a vezetők a felelősek 

Lefelé irányuló kommunikáció 

A következő öt alapvető típusa határozható meg a lefelelé irányuló kommunikációnak 

(Daft, 1988, 441 old): 
Célok megvalősitása. Ide tartozik a stratégia, a szervezeti és egyéni célok, az elvárt 

viselkedésminták kommunikálása Röviden összefoglalva: amelyekkel általános irány

mutatást szeretnénk adni. 
Munkavégzé5i utasitások és magyarázatok Meghatározott konkrét feladatok 

szétosztása, az elvégzés módjának közlése, valamint annak világossá tétele, miként 
kapcsolódik más tevékenységekhez az adott feladat 

E/járá5ok, szabályzatok közlé5e Azon keretek és formák megfogalmazása, ame

lyek a szervezet működését meghatározzák 
Vis5zajelzé5 a teljesítményről Annak értékelése, hogy a beosztottak milyen szfnvo

nalon végezték el munkájukat 
Nevelő szándékú üzenetek Azon szándékkal küldött információk, hogy a vezetők 

a segítségükkel elnyerjék az alkalmazottak támogatását a szervezeti célok megvalósí
tása érdekében, valamint elkötelezzék őket a közös értékrendszer mellett 

A lefelé irányuló kommunikáció nélkülözhetetlen, azonban sokszor túlhangsúlyoz
zák, illetve gyakran egyedüli megoldásnak tekintik Jellemző módon az információ a 
szervezetben útban lefelé átalakul, torzul, megszűrődik, s általában minden szintről 
jóval kevesebb jut át a következőre Éppen ezért nem lehet kizárólag csak erre acsa
tornára alapozni a hatékony szervezeti kommunikációt 

Felfelé irányuló kommunikáció 

A szervezetekben több okból is törekednek arra, hogy az alsóbb szintekről infor~áci
ók jussanak el a felsőkre 

Problémák közlése A vezetőknek tájékoztatást kell kapnia arról, ha valami miatt 

nem lehetséges a feladatok teljesítése 
Javaslatok a fejleszté5re Általában minden munkahelyen elvárják a beosztottaktól 

és lehetőséget is biztosítanak számukra arra, hogy azok hozzájáruljanak a hatéko
nyabb munkavégzéshez saját javaslataikkal is. Ezek lehetnek újítások, racionalizálási 

javaslatok stb 

152 

Beszámolók ké5zítése. Bizonyos rendszerességgel vagy alkalmakhoz kötötten a be
osztottaknak számot kell adniuk saját maguk és szűkebb szervezetük tevékenységé
ről és teljesítményéről, a tervek teljesülésének fokáról. 

Sérelmek és viták közlé5e A vezetés megfelelő szintjeit informálni kell e tényezők 
ről, azok hatékony kezelése érdekében 

Mint látható a felfelé irányuló kommunikáció egyfelől lehetőséget ad jobb döntések 
meghozatalára a felsőbb szinteken, másfelől pedig elkötelezettebbé, motiváltabbá te·· 
heti az alsóbb szinteken dolgozókat, segítve őket abban, hogy jobban megértsék és el
fogadják a szervezeti célokat Éppen ezért a vezetőknek általában nagy hangsúlyt kell 
fektetniük az ilyen irányú kommunikáció bátorítására és mind több formájának kiala
kítására Lehetséges ez faliújság, újítási verseny, attitűd felmérések, informális beszél·· 
getések formájában is, hogy érzékeltessük ezen egymástól távol eső példákkal a le
hetőségek rendkívül széles skáláját 

A hatékony múködéshez fontos előfeltétel az is, hogy az alulról származó informá
ciók valóban felhasználásra kerüljenek, mert az egyszerű „gőz-kiengedő" célzatú, 
vagy csak üres, formális mechanizmusok hosszú távon visszájukra fordulhatnak Ko
moly vezetési problémát jelent ha a felsőbb szinteken dolgozók, pozíciójukra, illetve 
„jobb informáltságú" helyzetükre hivatkozva figyelmen kívül hagyják az információ
kat, és saját presztízsük és szakmai státuszuk csorbulásának éreznék, ha kiderülne, 
hogy hagyják magukat befolyásolni az „alulról érkező" információk által 

Horizontális kommunikáció 

Nyilvánvaló módon szükség van arra is, hogy az azonos szinten álló egyének, illetve 
szervezeti egységek is formális kommunikációs kapcsolatban legyenek egymással Az 
ilyen irányú kommunikáció típusai a következők: 

Problémamegoldás Számos olyan probléma adódhat, amikor több különböző a hi
erarchia azonos szintjein elhelyezkedő, de eltérő szakmai területen dolgozó m~nka
társ információira és képességeire is szükség van a megoldáshoz 

Koordináció. Az egy szinten elhelyezkedők egymástól kapják és egymásnak adják 
át a munkákat, éppen ezért szükségessé válhat, hogy közvetlenül is összehangolják 
munkavégzésüket 

Tanácsadás, szakmai felügyelet. Jellemző példája, amikor a törzskari szervezetek 
segítik a vonalbeli tevékenységeket 

A horizontális kommunikáció jellemző formái a bizottságok és feladatcsoportok 
működése. Gondoljunk például a mátrixszervezetre, ahol a hatékony működés alapve
tő feltétele a folyamatos horizontális kommunikáció 

Informális kommunikáció 

A szervezetben természetes módon alakulnak ki az informális kommunikáció külön
böző formái A különböző személyes és véletlenszerű kapcsolatokra épülő informális 
kommunikációs háló (angol neve grapevine, a „szőlőtőke") teljes mértékben lefedi a 
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szervezetet, és nem egyszer gyorsabban és pontosabban működik a formális kommu
nikációs csatornáknál 

Megtörtént példa, hogy a leépítésekre vonatkozó, az igazgatósági értekezleten ne
hezen megszülett és rövid távon titkosnak tekintett döntést és annak részleteit pár 
percen belül a vállalat vidéki telephelyein dolgozó alkalmazottak is megismerték A ti-· 
tok nyitja a titkárnők szoros kapcsolata és számítógépes hálózaton működő e-mail
rendszer 

Nem lenne célszerú negatívan viszonyulni, ehhez az „információs sztrádához", hi
szen működését meggátolni lehetetlen, mivel alapvető emberi szükségletekre és jel
lemzőkre támaszkodik Nyilván nem örvendetes dolog az, ha különböző rémhírek és 
pletykák keringenek a szervezetben - esetleges konfliktusokról, előléptetésekről 

vagy elbocsátásokról Meglepő módon a felmérések mégis azt mutatják, hogy az in
formális kommunikációk döntő többsége is üzleti, illetve közvetlemil munkahelyi vo
natkozású. 

A jó vezető megtalálja annak módját, miképpen használja fel céljainak elérése érde
kében ezt a „hálózatot". Egyrészt olyan információkhoz juthat, melyekhez egyébként 
nem nagyon vannak hozzáférési lehetőségei, másfelől pedig ő maga is eljuttathat űze
neteket, melyek a formális csatornákon keresztül csak körülményesen adhatók át To
vábbá arra is lehetőséget kap, hogy informális kiszivárogtatásokkal teszteljen bizo
nyos döntéseket még az előtt, hogy a formális csatornákon keresztúl közvetítve, egy
ben visszavonhatatlanná is tegye őket 

4 .. 44 .. Csoportok létrehozása és vezetése 

Az eddigi tárgyalás során feltételeztük, hogy a szervezet az egyének összessége. Az 
egyes szervezeti tagok ugyanakkor különböző formális és informális csoportokban 
végzik a napi munkájuk jó részét. Csoportok létrejönnek anélkül is, hogy létrehoznák 
őket, hiszen az ember alapvetően társas lény 

Az elmúlt évtizedekben ugyanakkor az is kiderült, hogy ez a természetes jelenség 
egyben a szervezeti versenyelőny egyik fontos tartóoszlopa is lehet A vezetőnek tehát 
óhatatlanul szembesűlnie kell azzal a ténnyel, hogy formális és informális csoportokra 
támaszkodva kell végrehajtani feladatát 

A csoport meghatározására többféle definíció is létezik Jelen tárgyalás szempontjá
ból csoportnak tekintjük két vagy több olyan embert, akik rendszeresen interakcióba 
lépnek egymással, valamilyen közös cél elérése érdekében . 

A definíciónak a következő elemeit érdemes kiemelni A csoportot több ember al·· 
kotja; egyedül nem lehet „csoportosulni". Általában 20 felett már nem szokás csoport
ról beszélni, hiszen akkor nem érvényesúlhet a második fontos kitétel, hiszen ekkora 
létszám felett, rendkivúl nehézzé válik a rendszeres interakció (Ennek okán megjele
nik a formális szervezetté válás folyamata, olyan intézményeket létrehozva, amelyek 
áthidalják az abból fakadó problémákat, hogy az egyes tagok nem érintkeznek 
egymásssal, esetleg nem is ismerik egymást ) A harmadik szempont a közös cél, mely 
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hiányában szintén nem beszélhetünk csoportról Éppen ezért nem lehet a ringben 
egymással küzdő két bokszolót csoportnak tekinteni, hiszen a számos „interakció" el
lenére legfontosabb céljaik ellentétesek 

4 .. 4. 4 .. 1 .. Csoportok létrejötte és a vezető feladatai 

A szervezeteket alkotó csoportok két fontos okból is működnek Egyfelől segítségük
kel kihasználható az egyúttműködő emberek kapcsolatából fakadó specializációs és 
szinergiahatások is. Akár a feladatmegoldás, akár a kivitelezés terén általános véleke
dések szerint nagyobb és jobb minőségű teljesítmény elérésére képesek a jól vezetett 
csoportok Tehát növelhető a szervezeti munkavégzés hatékonysága 

Másfelől a csoportok lehetőséget adnak arra, hogy tagjaik kielégítsék szociális 
szükségleteiket A motivációs elméletek lefrásánál láthattuk, hogy milyen fontosak 
ezek a szúkségletek az emberek számára, ezek kielégítése teszi lehetővé, hogy tartó
san a szervezet tagjai maradjanak, és elkötelezzék magukat annak céljai és fennmara
dása mellett 

A fentieknek megfelelően a csoportok vezetésének feladata is két eltérő dimenzió
ban jelentkezik Egyfelől támogatni kell a csoportot a feladatvégrehajtás dimenziójá
ban Olyan tevékenységekben jelentkezik ez a szerep, mint például célkijelölés, infor
mációgyűjtés, kezdeményezés, struktúrálás, véleménykifejtés, vélemények összegzé
se, feladatkiosztás, ellenőrzés 

Ugyanakkor a vezetőnek a magatartási, érzelmi dimenzióban is szerepet kell vállal
nia, különben a csoport széthullik, hiszen nem képes kezelni a feladatvégrehajtás so
rán keletkezett konfliktusokat Ilyen tevékenységek: a bátorítás, a feszúltségoldás, a 
kompromisszumkeresés, az elfogadás, a követés és a meghallgatás 

A fenti szerepek természetesen a csoport minden tagjára vonatkoztathatóak Általá
ban az a jellemző, hogy az egyes tagok egyik vagy másik dimenzióban fejtik ki inkább 
tevékenységüket A vezetővel kapcsolatban azonban kiemelt szerephez jut mind a két 
szerep Elképzelhető, hogy ő nem képes vagy nem hajlandó valamelyik dimenzióban 
vezető szerepet vállalni. Ekkor előfordulhat, hogy egy „informális" vezető emelkedik 
ki a csoportból, másik lehetőség pedig az, hogy a csoport széthull vagy nem tudja 
megvalósítani a kijelölt feladatát 

4..4. 4..2 .. Csoporttípusok 

Általában a következő csoporttípusokkal kerülhet kapcsolatba a vezető a munkája so
rán: 

Funkcionális csoportok A vezetők és beosztottak a szervezeti hierarchiában az 
alá-fölé rendeltségi lánc mentén egy csoportot képeznek Ilyen funkcionális csoport 
például a marketing vagy a pénzűgyi terület utasítási láncai. Meghatározatlan időtar
tamra, valamilyen speciális szakmai cél elérésére hozták létre ezen együttműködő em· 
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berek csoportját Ezek a csoportok több kisebb csoportra bonthatók, amelyek egymás
sal folyamatos átfedésben működnek Ez rámutat arra is, hogy a szervezet tagjai egyi
dejűleg több csoportnak is tagjai 

Feladatcsoportok Ezek a csoportok konkrét, jól meghatározott feladatok végrehaj
tását a, általában megszabott időtartamra jönnek létre. Erre példa lehet egy új termék 
kifejlesztésére létrehozott feladatcsoport (team), projekt Az ilyen csoportok tagjai 
több funkcionális csoportból, vagy akár a szervezeten kívúlről (például tanácsadók) is 
érkezhetnek Ezek a csoportok a konkrét leladatvégrehajtásán kívúl jól szolgálják az 
egyes szervezeti egységek közötti hatékonyabb koordináció célját is 

A feladatcsoportok egy speciális típusa a bizottságok, melyek tagjai egy probléma
kör kapcsán rendszeresen összegyűlnek Meghatározatlan időre jöhetnek létre, ellen
ben az egyúttműködés nem folyamatos Bizottságot sok célból lehet létrehozni, így in
formációcsere, ötletgenerálás, döntés-előkészítés és problémamegoldás céljával is. Né
hány konkrét példa a bizottságok működésére: beruházási döntések megtárgyalása, 
jóléti segélyek odaítélése, stratégiai terv előkészítése. 

Mint a könyv korábbi fejezeteiben már láthattuk, vannak olyan szervezetek is, me
lyek építőkövei a funkcionális csoportok helyett kifejezetten a folyamatosan változó 
és megújuló feladatcsoportok, projektek 

Bármilyen feladatcsoport létrehozása során ügyelni kell arra, hogy az jól körül ha
tárolt céllal, valamint megfelelő hatáskörökkel és erőforrásokkal rendelkezzen Ezek 
hiányában működése kudarcra ítéltetett 

Informális csoportok Alapvető jellemzőjük, hogy az alkalmazottak saját elhatáro
zásukból, szabadon hozzák létre őket, esetleg spontán módon keletkeznek Ennyiben 
céljaik nem is esnek egybe feltétlenül a szervezet egészének céljaival Mindamellett ál
talános tendencia, hogy a munkaadók bátorítják az informális csoportok létrejöttét, 
hiszen ezek általában gyorsítják az információáramlást, jobban mozgósíthatóvá teszik 
a szervezetet bizonyos célok elérésére és egyben rág lehetőséget adnak a tagok sze
mélyes szükségleteinek kielégítésére Az informális csoportoknak több válfaja is is
mert 

Ha valamilyen közös érdekek alapján szerveződik meg a csoport, akkor érdekcso
portró/, koalícióról beszélhetünk Ezek a csoportok az érdekérvényesítés hatékony 
eszközei lehetnek, ezért a vezetőknek számolniuk kell jelenlétükkel döntései során 
Másfelől fel kell mérnie, hogy ó maga melyik csoportnak a tagja, hiszen ez megsokszo
rozhatja hatóerejét a szervezeten belű! 

Az érdekcsoportoknak létezik egy tágabb leírása is, mikor is inkább közó"s 
érdeklődésen alapuló csoportokról beszélhetünk Így nem ritka, hogy valamilyen kö
zös sport vagy hobbi hoz össze egyébként a szervezetben egymástól távol álló embere
ket Ezek a csoportok természetesen szűkség esetén gyorsan átalakulhatnak, illetve 
felhasználhatók érdekcsoportokként 

A személyes barátságon alapuló csoportok véletlenszerűen szövik át meg át a szer
vezeteket Ugyanakkor rendkívül hatékony eszközei lehetnek az információáramlás· 
nak és az érdekérvényesítésnek Ilyen csoport támogatása nélkül nagyon nehéz 
hosszú ideig a szervezet elkötelezett és elégedett tagja maradni 
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Léteznek olyan cégek is, amelyek az egy időben felvett fiatal kezdő alkalmazottak 
számára rendszeres találkozókat, például sporteseményeket és kirándulásokat szer
veznek Lehetőséget nyújtanak a személyes, informális kapcsolatok megteremtésére 
Ennek szerepe akkor lesz igazán releváns, amikor akár egy évtized múlva ezek az em
berek fontos pozídókat töltenek majd be akár a szervezet egymástól távol eső pontja
in is. Támaszkodhatnak ugyanis erre a kiépúlt informális „network" -re, s ez segítheti 
őket a hatékonyabb koordinációban és a szervezet mozgósításában. 

Látható tehát, hogy a csoportok különböző trpusai behálózzák a szervezeteket, 
amelyet így gyakorlatilag csoportok csoportjaként is felfoghatunk. A vezetőknek tisz
tában kell lenniük az egyes csoportok működésével, illetve az általuk megkívánt sze
repek jellemzőivel. 

4 .. 5. Kontroll 

A vezetők kitűzött céljaik elérése érdekében megszervezik a beosztottak munkáját, át
alakítják a szervezetet, ám mindezek önmagukban még nem biztosítják, hogy az irá-· 
nyított egységek valóban az elképzeléseknek megfelelő módon fognak működni, és a 
ténylegesen elért eredmények meg fognak felelni annak, amit célul tűztek ki A célok 
és a tényleges működés, illetve az eredmények közötti kúlönbséget csökkentő egyik 
legfontosabb vezetői tevékenység (funkció) a kontroll 

Magához a „kontroll" szóhoz számos pozitív és negatrv asszociáció is kapcsolódik 
A pozitív asszociációk rendre, előreláthatóságra, bizonyosságra és kiszámíthatóságra 
utalnak, a kontroll hiánya ebből a szempontból anarchiát, kiszámíthatatlanságot je
lent Ugyanakkor van a szónak egy másik jelentésköre is, amelyben a kontroll domi
nanciát, erőszakot, mások kihasználását jelenti Ekkor a kontroll hiánya szabadságot, 
kreativitást és autonómiát sugall 

4 .. 5 .. 1 .. A kontroll meghatározása 

Anthony (1993) meghatározását követve a kontroll a szervezeti célok elérését segítő, 
visszacsatoláson alapuló folyamat, amelynek során a vezetők 

• a kontrollált egység egyes jellemzőire előzetesen standardokat állapítanak meg; 
· amelyek aktuális értékeit a kontroll-folyamat során mérik; 
• és ősszehasonlítják a standardokkal; 
" a standardokban meghatározott és tényleges jellemzők eltérése esetén pedig bea

vatkoznak 
Ezek a kontroll definíciójának általános elemei, amelyek a vezetői kontroll minden 

területén megfigyelhetők A folyamat egyes elemeit és azok kapcsolatát foglalja össze 
a következő ábra: 
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2'7„ ábra 
A kontroll-folyamat elemei 

[Szervezeti célok] ->-

t 

Standardok 
kialakítása 

t 
- Aktuális (tény) 

értékek mérése 

Visszacsatolás 
(eltérés esetén 

beavatkozás a működésbe, 
a standard felülvizsgálata) 

----->- Összehasonlítás 

_J 
Látható tehát, hogy egy szabályozási körről van szó, amelynek gyökerei egészen a 

rendszerelméletig, illetve a kibernetikáig nyúlnak vissza. Ilyen értelemben fogalmaz
hatunk úgy is, hogy a kontroll egy szabályozó jellegű irányítási funkció Ebből az is 
következik, hogy az általunk használt kontroll terminológiát semmiképpen nem azo
nosíthatjuk az ellenőrzés kifejezéssel Valószfnűleg leghelyesebben akkor járnánk el, 
ha a kontrollt szabályozásnak fordítanánk A terminológiai viták elkerülése érdeké
ben azonban eltekintünk a kontroll szó „magyarosításától" 

A standardok az általános szervezeti céloknak a kontrollált egység (amely lehet 
akár egy személy is) szintjére lebontott, mérhető és értékelhető jellemzőire vonat
koznak Így a kontrollált egység tevékenységének inputját, az egység tevékenységé
nek folyamatát és a tevékenység outputját egyaránt tekinthetjtlk a kontroll tárgyá

nak 
A standardok sokféleképpen megfogalmazhatók A számszerű standardok lehetnek 

naturális és pénzúgyi kategóriákban kifejezettek, lehetnek abszolút és relatív muta
tók, de kialakíthatók nem számszerűsíthető, bizonyos lényeges eljárások menetét 
előíró, szabályozó standardok is. Kialakításuk kapcsán felvetődik a kérdés, hogy mi
lyen jellemzőkre vonatkozzanak Hiszen elvileg egy szervezet minden működési 
jellemzőjére kialakítható lenne valamilyen standard A standardok kialakítása és mé
rése azonban rendkívül erőforrás-igényes feladat, és a sok előírás nagymértékben kor
látozhatja a szervezet tagjainak önállóságát, kreativitását, megnövelheti a vezetők fel
adatait Ezért csak azokra a jellemzőkre érdemes standardokat kialakítani, amelyek 
valóban kapcsolatba hozhatók a szervezeti célok megvalósulásával és alakulásuk kri
tikus a szervezet teljesítménye szempontjából 

Mérésre a standardoknak való megfelelés vizsgálatához van szükség. Bár logikai
lag a mérés a standardok kialakítása után következik, mégis sokszor a mérhetőség és 
a mérés költsége a döntő kritérium valamely standard kialakításában 

Az összehasonlitás a standardok és az adott jellemzők tényleges értékeinek össze
vetését, továbbá a különbségek elemzését jelenti. Az összehasonlításkor a legfonto
sabb feladat az esetleges eltérések megállapításán túl azok lehetséges okainak feltá

rása. 
Beavatkozásra abban az esetben kerülhet sor, ha a standardok és a tényleges érté

kek eltérése meghalad egy kritikus szintet, és ismert, hogy mik az okai a kijelölt stan
dardoktól való eltérésnek, vagyis milyen területeken van szükség beavatkozásra. Le-
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hetséges, hogy a beavatkozás a standard, vagy a mérési eljárás megváltoztatását jelenti 
Erre például abban az esetben kerülhet sor, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a kitűzött 
standard nincs kapcsolatban a szervezet általános céljaival, vagy azokkal nem kon
form 

4 .. 5 .. 2„ Kontroll a szervezetekben 

A szervezetek kontrollálhatóságának többféle megközelítése létezik a szakirodalom
ban, illetve a gyakorlatban egyaránt Ezek közül méltán az egyik leghíresebb a Willi
am Ouchi által kidolgozott szervezeti kontroll tipológia (Ouchi, 1980). ő a szerveze
tek, illetve azok egységei kontrollálásának három alaptípusát kúlönbözteti meg: a pia
ci, a bürokratikus és a klán kontrollt Ezek jellemzőit a 10. táblázat foglalja össze 
(Aldaq és Stearns, 1987, 646 old. alapján): 

10. táblázat 
A kontroll különböző tfpusainak összehasonlítása 

Típus 

Piaci kontroll 

Bürokratikus kontroll 

Klán kontroll 

Jellemzők 

Hangsúly az elszámoláson 

Meghatározható output (termék vagy szolgáltatás) 

Meghatározható és egységekhez rendelhető 
teljesítmények 

Decentralizált működés 

Egyértelmű felelősségi viszonyok, viszonylagos 
autonómia. 

Hangsúly a szabályokon 

Ismertek a tevékenység részei (a folyamat) 

Rutinszerű döntéshozatal 

Erős hierarchia 

Konformitás. 

Hangsúly a kultúrán 

Személyes elkötelezettség 

4 .. 5 .. 2 .. 1.. Piaci kontroll 

A piaci kontroll alkalmazásának alapja, hogy az egyes szervezeti egységek eredményé
nek pontos mérésével (vagyis az ármechanizmussal) és az ehhez kötődő motivációval 
versenyeztetéssel lényegében megoldható a kontroll feladata Éppen ezért e mecha'. 
nizmus hatékony működésének minimális feltétele az elszámolás alapjául szolgáló 
„árak" kialakíthatósága 

A piaci típusú kontrollt alkalmazó vezetők elsősorban pénzben kifejezett standar-
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dokat állapítanak meg a szervezet egységei számára, és ezekelérését mérik Az irányi~ 
tott szervezeti egységek vezetői viszonylag önállóan döntenek ezen elvárások teljesí~ 
tésének módjáról.. A vezetők és beosztottaik kapcsolata egyfajta szerződésként értel
mezhető, amelyben a vezetók bizonyos pénzben kifejezett teljesítmények elérését ír
ják elő, cserébe bért (esetleg egyéb juttatásokat) biztosítanak, és vállalják, hogy az irá
nyított egységet csak az előre meghatározott mutatók alapján értékelik A piaci típusú 
kontrollra példa lehet divizionális szervezetekben az árak szabad alakulásának le
hetővé tétele a divíziók közötti tranzakciókban 

Ha azonban minden probléma megoldható lenne piaci eszközökkel, nem jöttek vol
na létre szervezetek, az egymástól teljesen függetlenül dolgozó egyének a.piacon cse
rélnék ki termékeiket és szolgáltatásaikat 

4 .. 5..2. 2„ Bürokratikus kontroll 

A piaci típusú kontroll nem mindig működik hatékonyan. Vannak esetek, amikor pél
dául nem lehetséges árakat kialakítani, vagy pénzügyi jellegű standardokkal nem írha
tó le teljesen az elvárt teljesítmény (Ilyen például egy irattár vagy egy hivatal működé
se) A bürokratikus kontrollt alkalmazó vezetők hierarchikus kapcsolatokat alakíta
nak ki, amelyekben a hierarchia magasabb szintjein állók ellenőrizhetik az alacso
nyabb szinten állókat 

Míg a piaci típusú kontroll egyértelműen a tevékenységek outpuljaira irányul, ad
dig a bürokrácia alapja a hierarchia alsóbb szintjein lévők tevékenységének megfigye
lése a felsőbb szinteken lévők által, valamint előre meghatározott szabályok betartásá
nak ellenőrzése (ilyen éles különbség természetesen csak a modell szintjén igaz) 
Ezek a szabályok előírhatják a tevékenység menetét, vagy az output jellemzőit. Az 
elsőre példa a tevékenység végzésére vonatkozó szabály, a másodikra pedig a termé
kekre vonatkozó minőségi előírás 

A bürokratikus mechanizmusok hatékony működésének legfontosabb feltétele an
nak ismerete, hogy mely tevékenységek járulnak hozzá a szervezet eredményes műkö
déséhez (vagyis ismerni kell a tevékenységek és eredmények közötti ok-okozati kap
csolatot), hiszen enélkül nem lehetséges szabályok, eljárások kialakítása, illetve a hie
rarchia felsőbb szintjein elhelyezkedő vezetők nem tudják értékelni beosztottaik telje
sítményét, mivel nem tudják azt mihez hasonlítani 

4 .. 5..2..3. Klán kontroll 

Az előző két mechanizmus esetében a kontroll alapja valamilyen, a szervezet tagjai
hoz képest „ktilső" norma vagy szabály volt (a piac esetében az árak, a bürokrácia ese
tében a szabályok) A kulturális normákon, szokásokon, az ezekhez való szocializá· 
cián alapuló klán viszont a normák internalizációján, ha úgy tetszik, személyes, infor
mális mechanizmusokon keresztül „hat'', melynek eredményeképp a szervezet tagjai 
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között nagymértékben lecsökken, akár meg is szűnik az érdekellentét zs Amíg a piac 
és a bürokrácia a résztvevők kapcsolatait szabályozza, addig a klán a résztvevők sze
mélyére, motivációira irányul 

A személyesség, informalitás egyszerre jelent előnyöket és hátrányokat is a piaci és 
a bürokratikus kontrollhoz képest Az érdekellentétek megszűnése feleslegessé teszi 
a legtöbb formális kontrolleszköz működtetését a szervezetekben, ráadásul a szabá
lyok, normák internalizációja fel is gyorsítja a kontroll-folyamatot, a szervezet tagjai 
magukban folyamatosan hozzáigazítják cselekedeteiket a szocializáció során belsővé 
vált normákhoz 

Ugyanakkor a vezetők számára a klán gyengeségei is az értékek internalizáltsá
gából fakadnak: ez a mechanizmus nem „bevezethető" és változtatható egyik napról 
a másikra, mint például egy belső elszámolóár Hatékony működéséhez a normák 
(szabályok) ismeretén túl a velük való azonosulás is szükséges, ami csak hosszú idő 
alatt alakulhat ki, és jóval nagyobb elkötelezettséget kíván meg, mint egy bürokrati
kus szervezethez való tartozás. A klán jellegénél fogva sokkal inkább kötődik a 
szervezeti tagok személyiségéhez, s a tagság nagyarányú változása meg is szüntet· 
heti a működését Érdemes megjegyezni, hogy működésének feltételei éppen ellen
tétesek a piacéval: amíg a piac egyértelmű teljesítményértékelést igényel, addig erre 
a klánnál nincs szűkség A piaci kontroll a résztvevők érdekeinek jelentős eltérése 
esetén is hatékony lehet A klán hatékonysága viszont az érdekkülönbségek csök
kentésén alapul. 

Az előzőekben bemutatott kontrolltípusok a valóságban természetesen nem figyel
hetők meg ilyen tiszta formában, a szervezetek többségénél általában mindhárom me· 
chanizmus működik, egyszerre, egymás hatását támogatva vagy lerontva. A megvaló
suló kontroll a három mechanizmus közös eredőjeként alakul ki Ezt a 28 (egyszerű) 
ábrával szemléltethetjük (Lebas-Weigenstein, 1986 alapján) 

Érdemes röviden áttekinteni, hogy milyen előfeltevések kapcsolódnak az egyes 
kontrolltípusokhoz A piaci és a bürokratikus kontroll működésének előfeltétele, 
hogy a szervezet kontrollált tagjainak vagy egységeinek teljesítménye valamilyen mó
don megítélhető, mérhető legyen Ehhez pedig az szükséges, hogy 

• mérhető legyen a tevékenység outputja (az árak megállapításához), vagy 
• ismert legyen a tevékenység technológiája (hiszen csak így lehetséges a tevékeny

ség folyamatát szabályozó bürokratikus szabályok megalkotása) 
Az output mérhetőségére vonatkozó feltétel tartalma egyértelmű, a technológiára 

vonatkozó feltétel viszont részletesebb magyarázatot igényel. Egy olyan tevékenység 
esetében, amelynek outputja nem (vagy nem egyértelműen) mérhető, a tevékenység 
értékeléséhez és szabályozásához szűkséges annak ismerete, hogy a tevékenység mi·· 
lyen lépésekből áll, s az egyes lépések között milyen ok-okozati kapcsolat van. Csak 

25 A szocializáción keresztül kialakuló közös értékrend és ennek hatása az egyének és szervezetek mű
ködésére szá1nos kutató vizsgálatának tárgya volt A vizsgálatok kiterjedtek egyes vállalatok iparágak, de 
egész földrajzi régiók. országok vizsgálatára is (lásd például: Blau-Scott, 1969; Lebas-Weigenstein, 1986) 
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28„ ábra 
A kontrollmechanizmusok kapcsolata 

Piac 

Bürokrácia 

A szervezetben 
megvalósuló kontroll 

Klán 

ezek ismeretében alkothatók szabályok A megvalósuló kontroll így a tevékenység 
(feladat) jellemzőinek függvénye 

Az outputok mérhetőségétől és a technológia ismertségétől függően négy alapszi
tuáció különíthető el, amelyeket a 11 táblázat foglal össze (Ouchi, 1979): 

11., táblázat 
A kontrolltípusok és a tevékenység jellegének kapcsolata 

Az output 

mérhetősége 

Jó 

Rossz 

A technológiai kapcsolatok ismerete 

Teljes Nem teljes 

Output vagy Output kontroll 
tevékenységkontroll 

Tevékenységkontroll Klán kontroll 

Láthatjuk, hogy az outputjó (magas szintű) mérhetőségével és a technológiai kap
csolatok teljes ismertségével jellemezhető szituációban lehetőség van mind piaci, 
mind bürokratikus kontrolleszközök alkalmazására is Az, hogy ebben a helyzetben 
mire kerül sor, a kontrolltípusok adott szituációbeli költségeitől és a vezetői magatar
tástól függ. 
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4 .. 5 .. 3 .. A kontroll mint vezetési funkció 

Miután definiáltuk a kontrollt, annak folyamatát, s megismertük az elméletileg rele
váns kontroll típusokat (Ouchi alapján), felvetődhet a kérdés, hogy miért is kezeljük ki
emelt vezetési funkcióként a kontrollt a stratégiaalkotás, a szervezés/szervezetala
kítás és a közvetlen irányítás mellett. E kérdésre többféle szempontból is válaszolha
tunk 

• Gazdasági szempont Ha egy szervezetben megszűnik a kontroll, a részfolyama
tok „elszabadulhatnak", eltérhetnek az előre kijelölt céloktól, az erőforrásokat nem a 
meghatározott módon és célokra használják, azaz romlik a szervezet működésének 
hatékonysága Ebből a szempontból a kontroll standardizálja a szervezet és tagjai mű
ködését és munkájuk eredményét 

" Pszichológiai .szempont. A kontroll stabil és előrelátható környezetet teremt, 
amelyben a szervezet tagjai feladatukra koncentrálva képesek tevékenykedni Az elvá
rások és a teljesítmény-értékelési szempontok megfogalmazása a vezetőkben erősíti a 
szervezet működésének „kézben tartottságára" vonatkozó érzést, míg a szervezet 
más tagjai számára kijelöli a munkavégzés kereteit 

• Politikai (hatalmi) szempont A vezetők a kontroll segítségével gyakorolják az 
erőforrások felett való rendelkezést a szervezet többi tagjával (különösen beosztot
taikkal) szemben, valamint a kontroll segítségével korlátozzák az alsóbb szintű ve
zetők döntési jogosítványait (Huczynski-Buchanan, 1991) 

E könyvben elsősorban a gazdasági szempontot helyezzük előtérbe, melynek kap-
csán az alábbi kérdésekre igyekszünk választ adni: 

" Mire irányul és milyen időtávon26 érvényesül a vezetés által gyakorolt kontroll? 
• Melyek a kontroll-folyamat tartalmi elemei? 
· Melyek a hatékony kontroll jellemzői, és milyen tényezők befolyásolják azok kia

lakítását és működését? 

4 .. 5.4.. A kontroll-folyamat tárgya és időhorizontja 

A vállalati hierarchia különböző szintjein elhelyezkedő vezetők eltérő léptékű és agg
regáltságú feladatokkal kerülnek szembe .. Míg egy termelőcég esetében a felső vezetés 
számára a vállalat hosszú távú eredményes működésének biztosítása és a környezeti 
változások kezelése a legfontosabb feladat, addig az üzemvezetők, művezetők fe
lelőssége a napi termelési programok megfelelő teljesítéséhez kötődik 

A kontroll tárgya és a kontroll-folyamat időintervalluma alapján különbséget lehet 
tenni a stratégiai, a menedzsment és az operatív kontroll között 

A stratégiai kontroll a stratégiai célok kijelölését és teljesülésük vizsgálatát foglalja 
magába a szervezet egészére vonatkozóan. A sok bizonytalanság és a hosszú időtáv 
miatt nagyon kevés pontosan mérhető kategóriát tartalmaz A stratégiai kontrollt e 

26 Az időtáv egy kontrot!·folyamat végigvitelének jellemző hosszára utal 



könyvben a stratégiaalkotásként definiált, célkitűző jellegű vezetési funkcióhoz tarto
zónak tekintjlik 

A menedzsment-kontroll a stratégiai kontrollnál lényegesen rövidebb (általában 
éves) időtávra vonatkozik, és elsősorban számszerűsített, pénzügyi jellegű standardok 
használata a jellemző erre a tevékenységre Ezt feleltethetjűk meg leginkább a klasszi
kus vezetési funkciók között tárgyalt - az angol „control" szó jelentéstartalmának 
megfelelő - kontrollnak (A „menedzsment" jelzőt azért szokás elétenni, hogy megkü
lönböztethessük a stratégiai és operatív kontrolltól) Könyvünkben mi is ebben a felfo
gásban tárgyaljuk e vezetési funkciót Hozzá kell azonban tennünk, hogy az angol
szász nyelvterületeken gyakran használják a „control" mellett/helyett a „controlling" 
kifejezést is a vezetési funkciók tárgyalásakor Ezt követve a továbbiakban a kontroll 
(menedzsment-kontroll) és a controlling kifejezést mi is szinonimaként használjuk 

Az operatív kontroll egyedi, meghatározott munkafeladatokra vonatkozó, kis lét
számű munkacsoportok irányításához kapcsolódó meghatározott, nagyon rövid időtá
vű tevékenység A standardok általában naturális kategóriák, illetve a munkafelada-

12„ táblázat 
A kontroll különböző szintjeinek összehasonlítása 

Stratégiai Menedzsment-kontroll Operatív 
kontroll (controlling) kontroll 

A probléma jellemzői Nehezen meghatároz· Vannak példák, töbh· Előírt szabályok, mate-
ható, struktúrálatlan, szőr visszatérő fe!ada- matikai modellek hasz„ 
sok alternatíva, tisztá- tok, korlátozott számú nálata 
zatlan oksági alternatíva, részben 
kapcsolatok. programozható. 

Időtáv Az iparág jellegétől Az elkövetkező néhány Közvetlen jövő 
függően akár több évti·· év, a hangsúly a követ-
zed is lehet. kező időszakon van. 

A kontroll-folyamat 
Kevés formális elemzés Több formális elemzés Nem kritizálható előírá· 
történik, nagyrészt sok követése 

jellemzői egyéni ítéleteken 
alapul, van idő az 

Vannak határidők, ke-
alapos munkára, 
szabályozatlan. 

vés iteráció, ritmusos Ismétlődő. 

Értékelés Szubjektív és bonyo·· Kevésbé bonyolult Általában világosan 
lu!t, az értékelés csak 

Legalább évenkénti ér·· 
meghatározott 

hosszú távon szempontok, 

lehetséges. fékelés azonnali értékelés 

Mi áll a kó'zépponf.. A vizsgálandó részterü- A programok és a fe .. Egyedi tranzakciók 
ban? let, a hosszú távú terv !e!össégi központok 

(program) nem hierar· egyaránt, hierarchikus 

chikus. Nem hierarchikus 

Határidők A gyorsaság általában A gyorsaság általában Azonnali 
nem lényeges fontosabb a pontosság-

nál. 
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tokra vonatkozó előírások formájában kerülnek kialakításra A kontroll e szintje az ál
talunk közvetlen irányításkéntjelölt, az előző fejezetben tárgyalt vezetési funkcióhoz 
kapcsolódik leginkább 

A 12„ táblázat összefoglaló áttekintést nyűjt a három szint meghatározó különbsé
geiről (Anthony, 1993 alapján) 

A 12„ táblázatban látható három szint bizonyos jellemzők alapján elkülöníthető te
hát, de természetesen nem ftiggetlenek egymástól Az operatív kontrollban használt 
standardok a menedzsment-kontroll (controlling) standardjainak tovább bontott, rövi
debb időtávra és kisebb egységekre értelmezett változatai Ugyanez a kapcsolat a 
menedzsment kontroll (controlling) és a stratégiai kontroll között is (hasonlóan a kü
lönböző aggregáltságú tervek egymás közötti kapcsolatához) 

4 .. 5 .. 5 .. A hatékony kontroll jellemzői 

A hatékony kontrollal szemben támasztott elvárások (Robbins, 1988, 485-487 old 
alapján) általában a következők: 

• Viszonylagos pontosság Ha a tényleges teljesítmény mérésekor a kontroll-rend
szer pontatlan adatokat szolgáltat, előfordulhat, hogy e pontatlan adatok alapján a ve
zetők nem avatkoznak be amikor már szlikséges volna, vagy olyankor cselekszenek, 
amikor felesleges. (Hangslilyozni kell azonban, hogy a teljes pontosságra való törek
vés nem mehet a gyorsaság rovására Van egy határ, ahol a vezetőnek már nincs le
hetősége a döntések halogatására amiatt, mert az adatok még tartalmaznak bizonyta
lanságokat Voltaképpen a vezető egész élete arról szól, hogy többé-kevésbé bizonyta
lan szituációkban a kockázat felvállalásával kell döntéseket hoznia„) 

• Jelenidejű5ég. Vagyis olyan frissességű adatokat kell hogy szolgáltasson, ame
lyek alapján szűkség esetén még lehetséges hatékony beavatkozás 

• Gazdaságosság Minden kontrollrendszer működtetése pénzbe kerül, éppen 
ezért a vezetőknek törekedni lik kell arra, hogy csak a szűkséges mértékű kontrollt al
kalmazzák (különösen így van ez bürokratikus eszközök, szabályok esetében). 

• Rugalmasság. Egy kontrollrendszernek alkalmasnak kell lennie a megváltozott 
környezeti és szervezeti feltételekhez való alkalmazkodásra. 

• Érthetőség„ A használt kategóriáknak, standardoknak érthetőeknek kell lenniük 
azok számára, akiket érint 

• Elérhető célok megfogalmazása„ A kialakított standardoknak reálisaknak kell 
lenniük, különben megszűnik motiváló erejük és a vezetők számára igen nehézzé vá
lik a betartatásuk 

• Lényegi dimenziókra való hangsúlyozás A költségesség és az időigény miatt 
csak azokat a jellemzőket kell kontrollálni, amelyek kritikusak a szervezet sikeres mű„ 
ködése szempontjából 

• Az eltéréseken van a hangsúly A vezetők számára általában a standardoktól va
ló eltérésen és az eltérés okain van a hangsűly, így egy hatékony kontrollrendszernek 
is az eltérésekre kell hangsúlyoznia 

165 



„ Többszempontúság .. Ha egy szervezeti egység teljesítményét csak egy szempont 
szerint értékelik, az adott egység vezetői mindent meg fognak tenni azért, hogy az 
adott szempont alapján jó képet mutassanak magukról. Ezért szükséges a standardok 
több területen való megfogalmazása 

„ Javaslat a beavatkozásra Egy hatékony kontroll-rendszer nemcsak az eltérések
re figyelmeztet, hanem javaslatokat is ad az eltérések kiküszöbölésére 

4 .. 5 .. 6„ A kontrollt befolyásoló tényezők 

A szervezetek környezetének tárgyalásakor a különböző befolyásoló tényezőket és 
azok hatásait már bemutattuk Itt csak a kontroll szempontjából leglényegesebb kon
textuális tényezőket vesszúk sorra 

• Méret/a tevékenységek összetefüége Kis szervezetekben a vezetőknek általá
ban nagyobb esélyúk van a teljes működés átlátására és befolyásolására, így kevésbé 
támaszkodnak formális standardokra, szabályokra Nagyobb, diverzifikált tevékeny
séggel jellemezhető szervezetekben ugyanakkor a méret és a tevékenységek össze
tettsége miatt szükség van standardok és szabályok kialakítására 

„ A szervezeti hierarchia szintje Egy vezető az irányítása alatt lévő egység(ek) tel
jesítménye szempontjából kritikus jellemzőket kontrollálja Éppen ezért a szervezetek 
felsőbb szintjein lévő vezetők a működés átfogó értékeléséhez általában több szem
pontot is figyelembe vevő, összetett standardokat alakítanak ki, míg az alsóbb szinte
ken lévő vezetők kevesebb, egyszerűbb standardot használnak 

. Az adott egység/tevékenység fontossága. A szervezet eredményessége szem
pontjából kritikus egységek vagy tevékenységek kontrollja általában kifinomultabb, 
részletesebb a kevésbé fontosakhoz képest 

4 .. 5..7.. A kontroll tartalmi elemei 

Az eddig tárgyaltakból következően az önálló vezetési funkcióként értelmezett kont
roll (menedzsment-kontroll) alatt elsősorban kúlönböző technokratikus koordinációs 
eszközök egységes rendszerének kialakítását, valamint ezek egyidejű, egymással pár
huzamos működtetését értjük Mint már utaltunk rá, ezt a tevékenységkört szokás 
controllingként is jelölni 21 Az így értelmezett kontroll/controlling alapvető tartalmi 
elemei - az egyes résztevékenységeket a szervezet irányításában betöltött szer~pük 
alapján elkülönítve - a következők: 

• rövid távú célkijelölés (tervezés, keretek kialakítása); 

27 A menedzsment-kontro!l/controlling tehát egyszerre jelenti a vezetők által alkahnazott, alapvetően 
technokratikus koordinációs eszközök rendszerét, vala1nint egy önmagában értelmezhető vezetési funk
ciót Az előző részben használt menedzsment·kontroll kifejezés meHett vagy helyett a továbbiakban azért 
használjuk az azzal szinonímnak tekinthető controlling megnevezést, mert a hazai gyakorlatban ez az elter

jedtebb 
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" a célok megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése (mérés, elszámolás); 
• a tervektől való eltérések okainak elemzése (beszámolás) 
Látható, hogy a menedzsment-kontroll, illetve -controlling tartalmi összetevői kö

zött megtalálhatjuk a kontroll-modell minden lényeges elemét: a standardok meghatá
rozását, a mérést, az összehasonlítást és a visszacsatolást is. 

Mivel az összvállalati szintű célok jelentős része - különösen a rövid távü céloké -
pénzértékben kerül meghatározásra, az ezen célok egység szintű lebontását és a meg
valósulás ellenőrzését szolgáló koordinációs eszközök is pénzügyi kategóriákkal ope
rálnak. Azaz a controlling lényegét jelentő koordinációs eszközök fontos jellemzője, 
hogy mind a célok meghatározása, mind a tényleges működésről való információgyűj
tés alapvetően pénzben kifejezett teljesítményekre és az ezek érdekében tett - szintén 
pénzben kifejezett - ráfordításokra koncentrál. Ha visszaemlékezünk a szervezeti 
kontrolltfpusokra, láthatjuk, hogy a menedzsment-kontroll (illetve controlling) az úgy
nevezett piaci közelítéshez áll a legközelebb 

A viszonylag rövid távú szemlélet és a pénzúgyi kategóriák használata mellett a 
controlling fontos jellemzője, hogy a tevékenység tárgya nem kizárólag, illetve nem 
elsősorban a teljes szervezet, hanem az azon belüli egységek, amelyeket a szervezeten 
belül érvényesülő munkamegosztás alapján meghatározott feladatokra hoznak létre 
Ezen egységek további jellemzője, hogy a vezetőik - elvileg - a feladatok ellátásához 
szúkséges hatáskörökkel, azaz jól meghatározható felelősséggel rendelkeznek (Ez 
természetesen nem mindig van így. A kontroll tárgya lehet egy termék vagy termék
csoport, egy piaci szegmens, egy lényeges szervezeti folyamat, egy projekt vagy akár 
egy konkrét beruházás is. E fejezetben azonban elsősorban a szervezetileg is elkülö
níthető felelősségi egységekre koncentrálunk) Kulcsfontosságú kérdés tehát, hogy 
miképpen lehet valamilyen szintű önállósággal és meghatározott felelősséggel rendel
kező egységeket kialakítani a szervezetben Ez pedig nagymértékben függ attól, hogy 
a vállalat vezetése milyen irányftási filozófiát választ A szervezetek alapegységeinek 
kialakításáról, a feladat- és hatáskörök, ezáltal a felelősségi viszonyok meghatározásá
ról a szervezésként, illetve szervezetalakításként összefoglalt vezetési funkció kap
csán már szóltunk Itt csak annyit érdemes kiemelni, hogy a megfelelő, valóban az 
összvállalati célok minél jobb megvalósulását szolgáló controlling alapvető feltétele 
az egyes egységek feladat- és hatáskörének egyértelmű, egymással konzisztens meg
határozása, hiszen csak ebben az esetben érvényesülhet a szervezeti egységek ve
zetőinek felelőssége 

A felelősségi viszonyok egyértelmű és konzisztens meghatározásán túl azonban az 
is szúkséges, hogy az egységek teljesítménye és az annak érdekében tett ráfordítások 
önmagukban is mérhetők legyenek Hiszen csak akkor tekinthetjük a szervezeti egy
ségeket felelősségi és egyben elszámolási egységnek is, ha a teljesítmények és ráfordí
tások elkúlönített, mégis egységes mérése biztosított Az, hogy az egységeket milyen 
téren és milyen mértékben szükséges egymástól elkölöníteni, alapvetően az alkalma
zandó, illetve alkalmazható felelősségi és elszámolási egység típusától függ Az egysé
gek elkülönítésének legfontosabb területei és az egyes felelősségi és elszámolási egy
ség tfpusok közötti összefúggéseket a 13 .. táblázat tartalmazza (IFUA, 1995) 
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13„ táblázat 
Döntési modell a felelősségi egységek típusának meghatározásához 

Az előfeltételek teljesülésének foka 
A szervezet típusa 

KH cc PC IC 

1. Tevékenységek elhatárolhatósága ./ ./ ./ ./ 

2. Szervezeti elhatárolhatóság ./ ./ ./ 

3. Költségek elhatárolhatósága ./ ./ ./ ./ 

4. Költségek befolyásolhatósága ./ ./ ./ 

5. Árbevételek elhatárolhatósága ./ ./ ./ ./ 

6. Teljesítmények befolyásolhatósága ./ ./ 

7. Erőforrások elhatárolhatósága ./ ./ 

8. Erőforrásokkal való gazdálkodás önállósága ./ 

9 Megtern1eltjövedelmekke! \>aló 
gazdálkodás önállósága 

KH =költséghely, CC = cost-center, PC= profit.center, IC = investment-center 

A 13 táblázat egy értelmezési keretet adhat a felelősségi és elszámolási egységek 
kialakításához Jelen formájában ez természetesen egy elméleti modell, amely agya
korlatban - éppen a kontextuális tényezők hatására - módosulhat Az azonban nem 
lehet kétséges, hogy míg például a cost-centerek vezetőjének elégséges „csak" a költ
ségek befolyásolásának kompetenciájával rendelkeznie, addig egy valódi profit-cen
ter vezetőjének rendelkeznie kell az output (vagy teljesítmény) befolyásolásához 
sztikséges hatáskörökkel is. Az investment-centerek vezetőjének pedig valamilyen 
mértékben biztosítani kell az erőforrások fölött való rendelkezést is Ilyen értelem· 
ben tehát egy hierarchikus struktúráról van szó, amelyben az említett kompetenciák 
egymásra éptilnek Azaz: nem képzelhető el például a profit-center működése úgy, 
hogy annak a vezetője csak az árbevétel megváltoztatásával kapcsolatban rendelke
zik megfelelő hatáskörrel, ugyanakkor a költségeit nem befolyásolhatja (A gyakor
latban egyébként előfordul, hogy nagyvállalatok kereskedelmi egységeit profit-cen
tereknek nevezik Látni kell azonban, hogy ezek „csak" árbevételi központok -
„revenue centerek", mert a termelési (illetve előállítási) költségekre érdemi hatást 
nem tudnak gyakorolni ) 

A 13 táblázat kapcsán két fontos dologra hívnánk fel a figyelmet Az egyik a fe
lelősségi és elszámolási egységek választhatóságának, illetve a befolyásoló tényezők 
általi meghatározottságának a kérdése A legfontosabb szervezetelméleti irányzatok 
bemutatásakor, valamint a szervezetalakítással foglalkozó részben már kitértünk rá, 
hogy sem az elmélet, sem a gyakorlat nem ad egyértelmű fogódzót arra vonatkozóan, 
hogy a szervezetek egyes strukturális jellemzői mennyiben a vállalatvezetés által ala
kíthatók, illetve mennyiben léteznek ezeket eleve meghatározó körülmények A fe
lelősségi és elszámolási egységek kapcsán is ugyanez az alapdilemma vethető fel. 
Ebből adódóan a táblázat értelmezésekor hibát követtink el, ha az egységek adott 
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szempontból való elktilöníthetőségét determinisztikusnak tekintjük, azzal együtt, 
hogy a szervezet adottságai, a működés körülményei, a környezeti feltételek bizonyos 
szinten azért behatárolják az egyes egységek teljesítményének, ráfordításainak, illetve 
a használt erőforrásoknak az elkülöníthetőségét A táblázatban jelölt összefüggések 
leginkább arra utalnak, hogy a ktilönböző felelősségi és elszámolási egységek kialakí
tásának és működtetésének szándéka milyen feltételeket támaszt a szervezeten beltili 
egységek elkülönítésével kapcsolatosan 

A másik megjegyzés arra vonatkozik, hogy a divizionális szervezetek esetében sorra 
vett három alapvető felelősségi és elszámolási egység tipus mellett itt megjelenik még 
egy lehetséges szervezeti megoldás: egy adott egység költséghelyként való értelmezé
se. Ennek ktilön kiemelése azzal magyarázható, hogy ezáltal nemcsak a divizionális 
szervezeteken beltili egységek vizsgálatát tessztik lehetővé, hanem a controlling más tí
pusú szervezeti formákban (például a funkcionális szervezetekben) való működését is 
leírhatjuk A költséghelyek ugyanis olyan egységek, amelyek nem értelmezhetők diví
zióként, általában nem foglalnak magukba többféle feladatot ellátó további egységeket, 
viszont a költségfelmertilés szempontjából komoly jelentősséggel bírnak Ilyen költség
helynek tekinthetők a legtöbb esetben a divizionális szervezetek belső teljesítményáta
dásba be nem vont (a divíziók számára közvetlen szolgáltatást nem nyújtó) központi 
egységei, valamint a funkcionális szervezetek végrehajtó egységei A költséghelyek ve
zetőinek felelőssége - a cost-centerhez hasonlóan - a működési költségek adott kerete
ken beltil tartásához kötődik, a különbség mindössze annyi, hogy a cost-centerek álta
lában jóval szélesebb körű, összetettebb feladatokat látnak el, mint az egyes költséghe
lyek és nagyobb a befolyásuk a működési költségeik alakulására. 

4 .. 5..7.. 1 .. Költség- és teljesítményszámítás 

Mint arra már többször utaltunk, a hatékony menedzsment-kontroll/controlling alap
feltétele az elszámolhatóság biztosítása. Ez azt jelenti, hogy a ktilönböző szervezeti 
egységek teljesítményei és az azok érdekében tett ráfordítások önmagukban is mér
hetők legyenek, és ez a mérés összvállalati szinten egységesen történjen Ezáltal vá
lik összevethetővé az egységek teljesítménye egymással és a szervezet egészének cél
jaival egyaránt Ezt a controlling szerves részét képező költség- és teljesítményszámí
tás biztosítja 

A költség- és teljesítményszámítási rend kialakítására azért van sztikség, hogy meg
tervezhető és kimutatható legyen a szervezet egésze és egységei működésének az 
eredményre gyakorolt hatása. Vagyis a költség- és teljesítményszámítás kialakítása so
rán a feladat a szervezet működésének ,,leképezése", modellezése olyan kategóriák 
segítségével, amelyek az eredménnyel való összefüggést mutatják (ezt hívják az oko
zati elv érvényesítésének) Ez a teljesítmények oldalán a bevételi kategóriák (akár 
külső értékesítésről, akár belső átadásról van szó), illetve azok képzési módjának meg
határozását; a ráfordítások oldalán pedig az egyes erőforrás-felhasználások megfelelő 
kategóriákba rendezését jelenti a következő szempontok szerint: 
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" melyek azok a tényezők, amelyek az adott időszakhoz, és a szervezet alapvető te
vékenységének végzéséhez kapcsolhatók; 

• s ezek közül melyek azok, amelyeknek alakulását az egyes egységek saját hatás
könikben tudják döntően befolyásolni 

Tekintstik át azokat a jellemző költség- és teljesítmény-kategóriákat, amelyek mind
ezen szempontok figyelembevételével kialakíthatók! Egy adott teljesítmény érdeké
ben tett ráfordítás mindig valamiféle erőforrás·felhasználástjelent Első megközelítés
ben lényegében minden erőforrás-felhasználás eredménycsökkentő hatású, de nem 
mindegyik jelent egyben költséget is. A költség kifejezés ugyanis csak az adott idő
szakban felmerült, a szervezet alapvető tevékenységének végzéséhez kapcsolódó erő
forrás-felhasználásokat takarja. Azokat a ráfordításokat, amelyek nem az adott idősza
ki teljesítményhez és/vagy nem a szervezet alapvető tevékenységéhez kapcsolódnak, 
neutrális ráfordításoknak nevezztik, az elnevezéssel utalva arra, hogy ezek a tételek a 
szervezet adott időszaki eredménye szempontjából közömbösek 

Mivel a controlling döntően az adott időszaki működési eredményre koncentrál, 
ezért eltekintünk az előző megkülönböztetéstől s a továbbiakban az erőforrás-felhasz
nálásokat költségeknek nevezzük A költségek kategorizálását azok alakulásának befo
lyásolhatósága - az okozati elv - alapján tehetjtik meg A befolyásolhatóság szerinti 
szétválasztás két szempontból is érdekes: ki (mely egység), és milyen időtávon tudja be
folyásolni az adott költség alakulását Ez - ha a dolgot a visszájára fordítjuk - lényegé
ben annak a kérdésnek a megválaszolását jelenti, hogy alapvetően mitől ftigg egy adott 
költség felmerülése, illetve annak mértéke. Ez alapján megktilönböztethetünk egyedi 
és általános, valamint az általános költségeken belül változó és fix költségeket 

Az egyedi költségek azok az erőforrás-felhasználások, amelyek jellege és mértéke a 
technológiai leírások, a receptúrák, a darabjegyzékek alapján pontosan és előre meg
határozható, és az előállított mennyiséggel egyenes arányban változik Ezek a költsé
gek köthetők „legközvetlenebbül" egy adott szervezeti egység outputjának létrehozá
sához. 23 Jellegzetes egyedi költség például az alapanyagok költsége, de ilyen lehet bi
zonyos technológiák esetében a munkagépek megmozgatásához sztikséges energia 
költsége, sőt, számos esetben egyedi költségként értelmezik a fizikai munkaerő bérét 
és annak járulékait, valamint a munkagépek karbantartási költségeit is." Minden költ
ség, ami nem egyedi, az általános. 

Az általános költségek között - amint erre már utaltunk - a teljesítmény-ráfordítás 

28 Ezért ezeket a költségeket gyakran közvetlen költségeknek szokták nevezni Mi azért nem használjuk 
ezt a valóban nagyon széles körben elterjedt elnevezést, mert számos szervezet esetében a közvetlen'költ 
ség kategória értelmezését - különböző vá!!alatvezetői, illetve tulajdonosi megfontolásokból - annyira ki
szélesítették, hogy az előállított mennyiséggel való szigorú kapcsolat számos esetben nem érvényesül 

29 Annak eldöntésekor, hogy egy adott eröforrás-.felhaszná!ást egyedi költségnek tekintsünk-e vagy sem, 
fontos figyelembe veendő szempont az adott költségnek a termék egy darabjához való egyértelmű hozzá
rendelhetősége Tulajdonképpen csak akkor tekinthetünk egy adott költséget egyedinek, ha valóban oszt
ható, akár az előállított output egy darabjához szükséges szintig. (Hiszen csak ekkor érvényesül a költség .. 
felmerülés és az output-előállítás közötti függvényszerű megfelelés) Ezért veszik ma már egyre több válla
latnál komolyan fontolóra például a munkabér és annak járulékai „kiemelését" az egyedi költségek közül 
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viszony alapján ktilön kezeljtik az úgynevezett változó általános költségeket Ezek a 
költségek is szoros kapcsolatban vannak az előállított output mennyiségével - s ezál
tal a szervezet végső teljesítményével -, de nem egyenes arányban változnak azzaL Ez 
azt jelenti, hogy felmerüléstik, illetve mértékük nem annyira az output egy-egy konk
rét egységéhez kapcsolható, hanem az output (illetve egy adott teljesítmény) előállítás 
egy adott szintjéhez 30 Jellegzetes változó általános költség például a munkagépek be
állításának költsége vagy a munkacsoport-vezetők bére. 

A teljesítmény-ráfordítás kapcsolat „szorossága" szerint - az általános költségek kö
zött - a következő szintet a fix költségek jelentik, amelyek - mint ezt nevük is jelzi - az 
adott időszakban mindenképpen felmerülnek, ftiggetlenül attól, hogy konkrétan milyen 
mennyiségű outputot állít elő a szervezet (milyen kapacitáson működik) Ezek lénye
gében az egy időszak alatt a működésből nem kivonható erőforrások költségeit jelen
tik Természetesen egy szervezetnek sincsenek „örök" erőforrásai - így örökké fix költ
ségei sem -, hiszen valamennyi idő alatt minden erőforrás kivonható a működésből 

Láthatjuk, hogy a controllingban alkalmazott költségkategóriákat azért nehéz egy
értelműen meghatározni, mert egyszerre több szempontot is mérlegelnünk kell, ami
kor arról dönttink, hogy mely ráfordításelemek essenek ugyanazon kategóriába (a 
szervezet végső teljesítményével való kapcsolat jellege, a felhasználás egy egységnyi 
termékhez való hozzárendelhetősége, a befolyásolhatóság helye, időtávja) Ezért a 
szervezetek költség- és teljesítményszámítási rendszerére talán még fokozottabban 
igaz, mint a szervezeti struktúrákra, hogy nincsenek általános érvényű modellek 
Többféle megoldás létezhet arra vonatkozóan, hogy például egy adott erőforrás-fel
használás milyen költségtípusba sorolható. Az egyes konkrét szervezetek esetében 
megfelelőnek tekinthető megoldásoknak - természetesen az általános elvek figyelem
bevételével - a szervezet környezeti jellemzőihez, illetve belső adottságaihoz kell il
leszkedniük 

Ugyanez a „kontextus-függőség" jellemző a szervezeti teljesítmények és az azok ér
dekében tett ráfordítások közötti kapcsolatok szabályozására, az úgynevezett kalkulá
cióra is. A kalkulációnak fontos szerepe van abban, hogy az egységek eredményének 
kimutatása megfeleljen a szervezeten belüli felelősségi viszonyoknak Hiszen a ráfor
dítások „árakká alakításának" módja befolyásolja nemcsak a szervezet, illetve annak 
egységei ktilső piaci teljesítményének konkrét értékét (az árbevételt), hanem a belső 
teljesítményátadások elszámolását is 

A kalkulációs szabályok meghatározásának alapja a szervezeten beltili egységek
hez egyértelműen hozzárendelhető teljesítmények (teljesítménytípusok) beazonosítá
sa Annak érdekében, hogy e teljesítményekhez köthető ráfordítások megfelelő mó
don elszámolhatók legyenek, minden teljesítménytípusnak meg kell határozni a méré
si egységét. Ezeket nevezztik vetítési alapoknak, amelyekkel kapcsolatos legfonto
sabb megfontolások a - közvetlen - mérhetőség, valamint a költségek felmerülésével 
való szoros kapcsolat 

30 Mivel minden elöá!litási mennyiség egyben egy konkrét kapacitáskihasználtsági szintet is jelent, ezért 
ezeket a költségeket gyakran kapacitáskö!tségeknek is szokták nevezni 
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4„51.2 .. Éves tervezés és keretek kialakítása 

Amikor rendelkezésre állnak azok a kategóriák, amelyek alkalmasak a szervezet mú· 
ködésének okozati elven történő ,,leképezésére", akkor ténylegesen beindulhat a 
kontroll-folyamat, melynek első lépése a rövid távú célkijelölés Ennek során meghatá
rozásra kerülnek a szervezet egészére, valamint az egyes egységekre vonatkozó költ
ség-, fedezet-, illetve eredménytervek Ezeket hívjuk - a világon széles körben hasz
nált budqet kifejezés korábbi magyar fordításától (költségvetés) némiképp eltérően -
kereteknek 31 

A keretek lényegében azok a koordinációs eszközök, amelyek a következő időszak
ra megadják az egyes szervezeten belúli egységek működésének határait A keretek 
tehát az egységekkel szembeni konkrét, pénzértékben is kifejezhető teljesítményelvá
rásoka~ és az ennek érdekében tehető ráfordításokat tartalmazzák Az időtáv, amelyet 
az egyes keretek átfognak, általában egy év, de számos vállalat - kűlönösen a dinami
kus környezettel jellemezhetők - esetében készítenek kereteket ennél rövidebb 

időszakokra is 
Egy keret struktúrája alapvetően attól ftigg, hogy az mire vonatkozik Költséghe

lyek és cost-centerek esetében a keret az egység működése során felmerűlő költsége
ket tartalmazza, általában azok jellemző típusai szerint csoportosítva. 32 A profit-cente
rek esetében ez kiegésztil az egység által realizált bevételekkel, valamint a bevételek 
és a költségek kűlönbségeként adódó eredménnyel. Az investment-centerek kerete 
mindezeken túl tartalmazza a forrásszerzési és befektetési tevékenységből eredő pót
lólagos bevételeket, illetve ráfordításokat is,33 valamint a működésbe vont eszközök 
megtértilésére vonatkozó mutatókat 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a keretek minden vállalat esetében ugyan
úgy épűlnek fel. Az adott termékekkel (vevőcsoporttal vagy piaci régióval) kapcsolat
ban a feladatok viszonylag széles körét ellátó cost-centerek esetében például, ahol a 
termékek - és ezzel egytitt a realizált árbevételek - egyértelműen hozzárendelhetők 
az egyes divfziókhoz, általában a profit-centeréhez hasonló struktúrájú kereteket al
kalmaznak, ftiggetlentil attól, hogy az egység vezetésének nincsen jelentős befolyása 
a bevételek alakulására Ugyanfgy a profit-centerek esetében is gyakran megfigyel
hető, hogy a keret nem kizárólag az egység vezetése által befolyásolható eredményté
teleket tartalmazza, hanem például a működésbe vont eszközök megtérűlésére vonat
kozó mutatót is Ez az eljárás nem kifogásolható, ha az a célja, hogy az egységek telje
sítménye - a valódi piaci körűlményeknek megfelelően - a teljes űzleti folyamatot le-

31 A budget költségvetésnek való fordítása továbbra is elfogadható a gazdaság más szféráiban (például 
állami költségvetés); a menedzsment-kontroll, illetve ·<:ontrolling esetében azonban szerencsésebbnek tart 
juk a „keret" vagy akár a , terv" kifejezést Nem minden budget tartalmaz ugyanis bevételeket (teljesftmé· 
nyeket) és ráfordításokat egyaránt Gondoljunk például a költséghelyek következő időszakra vonatkozó ter
veire, a „cost budget"-ekre 

32 Hogy mik ezek a jellemző típusok, arra a költség- és te!jesítményszámítás kapcsán már kitértünk 
33 Ez viszonylag jól megfeleltethető a számvitelben „Pénzügyi tevékenység eredménye"·kéntjelölt tétel·· 

nek 
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fedve is kimutatható legyen Az egységek teljesítményének és vezetőik felelősségének 
megítélésekor azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy annak alapja kizárólag 
a divfzióvezetés által ténylegesen befolyásolható, a divízióvezető felelősségi körébe 
tartozó tételek alakulása lehet · 

A szervezeti egységekre vonatkozó keretek mellett készűlnek az egyes termékekre, 
termékcsoportokra, vevői csoportokra, illetve értékesítési terűletekre vonatkozóan is 
keretek Ezek abban az esetben játszanak fontos szerepet a tervezésben, ha az ezekre 
vonatkozó eredmény és/vagy költség nem kapcsolható kizárólag egy adott felelősségi 
és elszámolási egységhez A „kétféle" (egység szintű és termékre vonatkozó) keret kö
zötti kűlönbség a költségek vonatkozásában talán úgy ragadható meg a legjobban, 
hogy míg az első a költségfelmerülés helye szerint mutatja meg az árbevétel költség
tartalmát, addig a második esetben a költségfelmerűlés célja (költségviselő) alapján 
rendelik a bevételhez az annak érdekében felhasználható erőforrásokat 

Mindkét esetben igaz azonban az, hogy a keretek úgynevezett többfokozatú tervek 
Vagyis, nemcsak az adott teljesftmény érdekében felmerült költségek összességére vo
natkozóan fogalmazódnak meg konkrét számszerű elvárások (tervezett összköltség), 
hanem annak egyes összetevőire is. Ezek az összetevők pedig éppen az előző fejezet
ben részletezett költségkategóriák szerint kerűlnek kialakításra, és lényegében a költ
ségek befolyásolhatósága, illetve az output előállításával való kapcsolatuk szorossága 
szerint vannak csoportokba rendezve. Tipikus fedezeti szintek (fokozatok) például 
egy profit-center esetében az ott előállított output nettó árbevétele és 

• annak egyedi költségei, 
" a profit-center változó általános költségei, 
• a profit-center fix költségei, valamint 
• a profit-centerre eső vállalati általános költségek 

különbségeként adódnak 
A divizionális szervezetek központi egységeinek feladata kapcsán már említettük, 

hogy a tervezési folyamat abban az esetben szolgálja valóban a koordinációt, ha azt el
lenirányú folyamatként értelmezzük, és mind a kontrollt gyakorló (vezető), mind a 
kontrollált részt vesz benne. Ez nemcsak azt jelenti, hogy minden szervezeten beltili 
felelős vezetőnek pontosan ismernie kell az általa irányított egységgel kapcsolatos 
konkrét elvárásokat, valamint az elvárt teljesítmény elérése érdekében tehető szűksé
ges ráfordításokat, hanem azt is, hogy az egyes egységekre vonatkozó terveknek a tel
jes szervezetre vonatkozóan konzisztenseknek, ellentmondásoktól menteseknek kell 
lenniük Az ellenáramú, az érintettek megfelelő mértékű bevonásával végrehajtott ter
vezési folyamat eredményeként létrejövő keretek egyben szerződésnek is tekinthetők 
abban az értelemben, hogy a felek elfogadják azt, mint az adott időszaki teljesítmén; 
majdani értékelésének kiindulópontját'' 

_34 ~em véletlen, hogy egy jól működtetett vezetői kontroH kiváló lehetőséget ad a Management by 
ObJectives (Mbü) alkalmazására - amely magyar fordításban Megegyezéses Eredménycélokkal történő Ve·· 
zetésnek (MEV) fordítható-, hiszen annak az alapja is egy olyan „szerződés", amely a vezető és a vezetett 
között jön létre 

173 



Az éves tervezés kapcsán nagyon fontos kérdés, hogy a sokszor nem számszerűsíthe
tő vállalati célok miképpen képezhetők le konkré~ számokban megfogalmazott, egység
szintű elvárásokká. Ennek megválaszolása a vállalati tervezési rendszerek közötti kap
csolatok tisztázása alapján tehető meg A stratégiaalkotás mint vezetési funkció kapcsán 
már utaltunk rá, hogy a stratégia lényegében a hosszabb távú működéssel kapcsolatos, 
döntően minőségi elvárásokat, irányultságot, preferált magatartásformákat tartalmazza. 
Természetesen már ezen a szinten is találkozhatunk számokkal, hiszen a környezeti fel
tételek alakulására vonatkozó feltételezések (premisszák), valamint a tulajdonos, illetve 
a felső vezetés által meghatározott központi elvárások konkrét számokban vagy leg
alábbis intervallumokban vannak megadva. A stratégiai célok között azonban számos 
olyat is találhatunk, amelyek ennél jóval kevésbé konkrétak Hogy a stratégiai célokból 
bevételi, költség-, illetve eredménytervek lehessenek, első lépésben meg kell fogalmazni 
azokat az akciókat, amelyeket ezen célok elérése érdekében a szervezet végre 4kar haj
tani A stratégiai akciók meghatározása a stratégiaalkotás szerves része 

A stratégiai akciók megvalósításához szükséges erőforrások meghatározása azon
ban már a középtávú, úgynevezett üzleti tervezéshez tartozik Itt kerül sor a szüksé
ges ráfordítások első tagolására is, ami általában még nem a konkrét felelősségi és el
számolási egységekhez, hanem az egyes meghatározó vállalati területekhez történő 
hozzárendelést jelenti Mivel a szervezet standard múködésével kapcsolatos számsze·· 
rú adatok (bázisadatok) ismertek, ezekhez „hozzáillesztve" a stratégiai akciók végre
hajtásához szúkséges pótlólagos erőforrásigényeket, illetve ráfordításokat, valamint 
ezek esetleges pozitív eredmény hatásait, meghatározható a szervezet várható eredmé
nye - immáron számszerű fürmában 

Az éves tervezés (s ezen belül a keretek/budgetek meghatározása) a középtávú (üzle
ti) terv következő évre vonatkozó adataiból, az úgynevezett sarokszámokból indul ki. 
Ezek további részletezésével - a szervezet alapegységeihez, a költséghelyekhez és a 
költségviselőkhöz kapcsolódó konkrét teljesítmények, valamint az ezekkel kapcsolatos 
ráfordítások meghatározásával - kialakul a szervezet következő időszaki működésének 
részletes terve. A keretek tehát amellett, hogy a majdani teljesítményértékelés konkrét 
kiindulópontjául szolgálnak, egyben elősegítik az összhangot nemcsak a szervezet egy
ségei, hanem a kúlönböző időhorizontokra vonatkozó szervezeti célok között is 

4.5.73. Beszámolás 

Miután rendelkezésre állnak az eredménymérés kategóriái és szabályai, valamint a kö
vetkező időszakra vonatkozó standardok, a kontroll-folyamat lezárásaként következ
het az összehasonlítás és a visszacsatolás Ezt a tevékenységet a controllingban beszá
molásnak nevezzük A beszámolás célja a mért adatok összevetése az előzetesen meg
határozott elvárásokkal, valamint ennek alapján változtatási alternatívák kidolgozása 
a nem kívánt eltérések megszüntetésére. 

A beszámolók legfontosabb tartalmi elemei mindezek alapján: 
· a költség-, fedezet-, illetve eredménykimutatások, 
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„ a tervektől való eltérések elemzése, 
• a működés többszempontú megítélését segítő mutatószámok, valamint 
• cselekvési alternatívák, intézkedési javaslatok. 
A költség-, fedezet-, illetve eredménykimutatások a tervek és keretek ténybeli meg

felelői. Trivialitásnak tűnik, mégis érdemes megjegyezni, hogy a kontroll szempontjá
ból alapvetően csak azoknak a tényadatoknak van jelentősége, amelyekre vonatkozó
an tervezett értékeink is vannak Ez igaz mind a költség-, fedezet-, illetve eredményki
mutatások, mind a működés jellemzésére használt mutatók vonatkozásában 

A beszámolás kulcsfontosságú eleme az eltérések elemzése 35 Ugyanis ennek során 
derül fény a tervektől való eltérések valódi okára. Ez pedig elengedhetetlen a korrekt 
- a felelősségi viszonyoknak megfelelő - értékeléshez, valamint a pontos beavatkozás
hoz egyaránt Hiszen ha csak azt tudjuk, hogy például egyik profit-centerünk nettó ár
bevétele mennyivel tér el a tervezett értéktől (terv-tény eltérés), illetve az előző év 
azonos időszaki értékétől (bázis-tény eltérés), az alapján még semmiféle informá
ciónk nincs arra vonatkozóan, hogy ki (vagy mi) a felelős a rosszabb (vagy éppen jobb) 
teljesítményért Hogy a kialakult helyzetet megfelelően értékelhessúk, és megfelelően 
avatkozhassunk be, tudnunk kell azt is, hogy - példánkhoz visszatérve - az eltérés 
mekkora része köszönhető annak, hogy a profit-center által előállított outputot nem a 
tervezett mennyiségben vagy nem a tervezett áron sikerült eladni .. 36 Ha az eltérést 
ilyen módon szét tudjuk választani (és ehhez megfelelő eszköz a statisztikából, illetve 
a számvitelből jól ismert standardizálás módszere), mind a felelősség, mind a beavat
kozás kérdését el tudjuk dönteni 

A költség-, fedezet- és eredménykimutatások, valamint az eltéréselemzések mellett 
a beszámolók fontos tartalmi elemei a működés többoldalú megítélését lehetővé tevő 
mutatószámok Ezek olyan, lényegében „tömörített" információk, amelyek egy szám
ban fejezik ki a szervezet egésze, illetve egyes egységei működésének minőségét A 
minőség kifejezés senkit se tévesszen meg: az alkalmazott mutatók döntő része 
mennyiségi érték A „működés minősége" kifejezés mindössze arra utal, hogy mutató
számok az egységek gazdasági teljesítményének igen sokféle megítélését teszik le
hetővé. A legjellemzőbb ilyen területek a következők: 

· jövedelmezőség (megtérülés), 
• hatékonyság, 
· likviditási és finanszírozási helyzet 
A jövedelmezőségi (vagy megtérülési) mutatók a vizsgált egység eredménytermelő 

képességét jellemzik, a hatékonysági mutatók az input-output arány alakulására, a 
likviditási és finanszírozási mutatók pedig a vállalat rövid és hosszú távú fizetőképes
ségének, valamint a források szerkezetének alakulására vonatkoznak 

A beszámolókban megjelenő mutatószámok amellett, hogy segítséget nyújtanak a 

35 Az eltérések középpontba állítása a kivételek elve alapján történő vezetés (Management by Exceptions 
- MbE) alkalmazására biztosít lehetőséget 

36 Az előzőt mennyiségi, az utóbbit pedig áreltérésnek szokás nevezni E kettő - kiegészítve az értékesí
tett termék-csomag összetétele tervezettől való esetleges eltérésének hatásával - jelenti az árbevételekkel 
kapcsolatban számítható releváns eltéréstípusokat 
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szervezet egésze, illetve egységei adott időszaki teljesítményének több szempontú érté
kelésére, egyben a stratégiaalkotás során megfogalmazott célókhoz való visszacsatolás
nak is fontos eszközei lehetnek Erre kulönösen azok a mutatók alkalmasak, amelyek 
kellően aggregáltak - vagyis komplex módon jellemzik a vállalat egészének, illetve 
egyes egységeinek működését -, továbbá széles körben elterjedt, egységes eljárással 
kerülnek kiszámításra Az efféle mutatók mind térben, mind időben egy adott szerveze
ten és egy adott időpillanaton túlmutató összehasonlításokra adnak lehetőséget 

Miután a tények összevetésre kerültek az előzetes célokkal és elvárásokkal, az 
elemzésből levont következtetések megteremtik a lehetőséget a beavatkozásra Ezzel 
kapcsolatban újra előtérbe kerül a kialakított felelősségi viszonyoknak való megfele
lés szempontja. Ez azt jelenti, hogy a teljesítményértékelésnek, illetve az ltérésekért 
való felelősség megállapításának összhangban kell lennie azzal a hatáskörrel, amely
lyel az adott szervezeti egység vezetője rendelkezik a kimutatott teljesítménnyel, illet
ve az eltérést okozó tényezőkkel kapcsolatban 

Hogy a kontroll ezek után ne csak formailag, hanem tartalmilag is teljes legyen, a 
felelősségi, elszámolási, tervezési és beszámolási rendszerhez hozzá kell igazítani a 
szervezet tagjainak érdekeltségi rendszerét is Az ezzel kapcsolatos legfontosabb meg
fontolásokra a közvetlen irányításként jelölt vezetési funkció kapcsán már az előzőek
ben kitértünk 

Változásvezetés 

Az eddigi fejezetek átfogó képet igyekeztek nyújtani a szervezeti alapformákról és a 
legfontosabb szervezeti funkciókról A szervezetek természetesen nem statikus kép
ződmények (különösen a gazdasági szférában nem), hanem állandóan változó dinami
kus rendszerek, s mint ilyenek, időről időre átalakulnak. Ebben a fejezetben ezért egy
felől azt vizsgáljuk meg, hogy a szervezetek miért és hogyan változnak meg és alakul
nak át; másfelől - s ez a szervezetek változásainak megértése mellett a vezetők számá
ra különösen fontos - megnézzlik, hogy miként lehet a szervezeti változásokat tuda
tosan irányítani vagy befolyásolni 

E kérdések tudatos kezelése rendkívül fontos, mert a gyakorlat mindennapjai azt 
mutatják, hogy a jó szándékú vállalati át- és újraszervezések, változtatási projektek 
milyen nehezen érnek célba, az azokat kezdeményező vezetői szándékok hányszor 
fulladnak kudarcba. A szervezeti változások megértése emellett azért is lényeges, 
mert a szervezetek vezetőinek és a szervezeti tagoknak számolniuk kell azzal, hogy a 
megváltozott szervezeti viszonyok a korábbiaktól eltérő magatartásformákat igényel
nek, a változásokhoz pedig - vezetőknek és beosztottaknak egyaránt - alkalmazkod
ni kell 

Az 1980-as évek során a szervezeti változások témaköre világszerte az érdeklődés 
középpontjába került Ennek számos oka van, de ezek legtöbbje visszavezethető arra, 
hogy a szervezetek környezetében is nagymértékű változások zajlottak le, és zajlanak 
le napjainkban is. A fejlett világban a korábbi konjunkturális időszakokat a kiszámít· 
hatóság és az előrejelezhetőség jellemezte, de ma ez egyre kevesebb iparágra érvé
nyes. Emellett napjaink piacait a fogyasztói igények állandó változása jellemzi, s egyre 
képzettebb munkaerő jelenik meg a munkaerőpiacokon is. Korábban elképzelhetet
len üteművé vált a technológiai fejlődés, felgyorsult a termékfejlesztés folyamata és le
csökkent a termékek és szolgáltatások életciklusa. Az idő egyre inkább kulcs verseny
tényezővé válik A hagyományosan stabil iparágak jó része mára átalakult, miközben 
- például az információtechnológia térhódítása következtében - szinte egyik napról a 
másikra teljesen új üzletágak, ha piacok jönnek létre, vagy tűnnek el évszázados múlt 
tal rendelkező cégek 

A szervezetek környezetét tehát nem csupán állandó változások jellemzik, de ma-

177 



guknak a változásoknak az üteme is felgyorsult A szervezeteknek ma ehhez a turbu
lens és bizonytalan környezethez kell alkalmazkodniuk, és ez vezetők és beosztottak 
számára egyaránt fokozott kihívást és nehézséget jelent 3' 

Közép-Kelet Európában az elmúlt években korábban soha nem tapasztalt mértékű 
és hatókörű, váratlanul bekövetkezett és meglehetősen gyorsan lezajlott változások 
mentek végbe, és a jövőben is újabb változásokra lehet számítani. Egyes vállalatok 
ugyan „elébe tudtak menni" a változásoknak és gyorsan versenyelőnyre tettek szert, a 
legtöbb vállalat és szervezet ugyanakkor a környezeti feltételrendszer megváltozását 
nagy nehézségekkel tudta (és tudja) csak kezelni, vagy egyáltalán nem volt képes rá, 
és csődbe ment, esetleg sodródik az árral 

A szervezeti változások jelen tárgyalása számára az értelmezési keretet - a korábbi 
fejezeteknek megfelelően - most is a rendszerelmélet jelenti. A szervezet nyílt rend
szerként való felfogása szerint a szervezet állandó kapcsolatban és kölcsönhatásban 
van környezetével.. A szervezet ugyanakkor bonyolult rendszer is, amelynek elemei'és 
alrendszerei összetett módon kapcsolódnak egymáshoz 

Minden szervezetre jellemző valamilyen fokon a stabilitásra törekvés és az inercia 
Szervezeti inerciának nevezzük a szervezetek azon törekvését, hoq11 külső kényszer 
nélkül ne változtassanak mozgásukon, bevett magatartásukon (Northcraft és Neale, 
1990) 

Egy szervezet szereplőinek az az érdeke, hogy egy elért szervezeti teljesítményt 
fenntartsák és képesek legyenek azt folyamatosan növelni .. Ez az egyik feltétele a szer
vezet hosszú távú túlélésének, életképességének és növekedésének. A legtöbb szerve
zet ktilső környezetében ugyanakkor állandóan változások zajlanak le, és e szerveze
tek esetében fennáll a külső környezethez történő alkalmazkodás kényszere is. Éppen 
ezért a szervezetek létüket és fennmaradásukat csak állandó, kisebb-nagyobb mérté
kű kiigazítások és változtatások révén képesek biztosítani. Ilyen értelemben tekinthet
jük a szervezeteket dinamikus rendszereknek Az állandóság és a változás, vagy más
képpen fogalmazva: a stabilitás és a flexibilitás közötti dinamikus egyensúly megte
remtése a szervezet és vezetése számára igen nehéz feladatot jelent, s egyben egy fo
lyamatos tevékenységet is Ez különösen akkor jelent gondot, amikor a szervezetek 
külső környezetében olyan nagyléptékű változások zajlanak le, mint amelyek például 
régiónkban az elmúlt évek során 

A szervezetek nyi1t rendszer felfogásából következik tehát, hogy alkalmazkodniuk 
kell a külső környezetükben bekövetkező változásokhoz, és ez éppen a változások ré
vén biztosítható .. A környezet szervezetre gyakorolt hatása azonban távolról sem je
lent determinisztikus kapcsolatot A szervezet teljesítményének „végső bfrája" a kfü
nyezet, amennyiben a szervezet működéséhez nélktilözhetetlen erőforrások és infor
mációk legnagyobb része a környezetből származik, és az előállított termékek és szol-

31 Az utóbbi időkben kmnoly problémákkal kellett szembenézniük például olyan vállalatóriásoknak is, 

n1int a General Motors vagy az IBM Számos esetben pedig az alkalmazkodás megoldhatatlan feladatnak bi· 
zonyu!t Ma már nem létezik a repülés egyik szimbóluma, a Pan Am, hogy csak az egyik legnagyobb vesz
test említsük 
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gáltatások felvevője is a szervezet ktilső környezete; a stratégiai választás (,,strategic 
choice") Child-féle elmélete ugyanakkor rámutat arra (Child, 1972), hogy 

• a vezetőknek vagy tágabb értelemben a szervezet céljait meghatározó domináns 
koalíciónak adott külső környezeti viszonyok mellett is van lehetősége arra, hogy a 
szervezet struktúráját és működését más és más módon alakítsa ki (a domináns koalí
ciót azok a szervezeti szereplők alkotják, akik személyes céljaikat képesek érvényesí~ 
teni a szervezeti célokkal kapcsolatos alkufolyamatban); 

• a szervezet vezetői (illetve a domináns koalíció tagjai) bizonyos határok között 
maguk „választhatják meg" a szervezet számára releváns ktilső környezetet, azaz 
nagymértékben függ az ő észleléseiktől, értékeiktől, helyzetértékelésüktől és döntése
iktől is, hogy mely környezeti elemek és változások lesznek fontosak a szervezet alkal
mazkodása szempontjából, és melyek nem; 

• az alkalmazkodás nem jelent szükségszerűen passzív adaptációt, azaz a környe
zeti viszonyok és változások feltétel nélküli elfogadását, hanem egyes - főleg nagyobb 
és jelentős súllyal rendelkező - szervezetek, vállalatok aktívan is képesek befolyásolni 
és alakítani környezetüket, a szervezet működése szempontjából meghatározó felté
telrendszert 

A környezet - szervezet illeszkedés módja és az adaptáció sikeressége, a bekövetke
ző szervezeti változások „eredményei" tehát legalább annyira függnek a szervezet ve
zetőitől, mint a környezeti feltételektől 

A környezet-szervezet kapcsolatrendszer tárgyalása során az eddigiekben az egyik 
legtöbbet használt kifejezés az alkalmazkodás vagy másképpen: az adaptáció. A szer
vezet adaptációs képessége arra utal hog11 a szervezet milyen gyorsan és milyen 
hatékonyan képes illeszkedni külső környezetéhez. Az adaptáció módja a szervezet 
vezetőinek tudatos választása esetén a szervezet stratégiájában érhető tetten 

Az adaptáció - a Child-féle „stratégiai választás" elméletével összhangban - három 
módon valósítható meg: 

• reaktív (vagy passzív) alkalmazkodás révén, amikor a ktilső környezetben bekö
vetkező változások után, csak a környezeti változások kényszerítő ereje miatt követ
keznek be a szervezeti változások; 

„ preaktív alkalmazkodás révén, amikor a szervezet vezetése a gyors és hatékony 
alkalmazkodás érdekében a várható környezeti változásokat megelőzően hajt végre 
szervezeti változtatásokat; 

„ proaktív (vagy interaktív) befolyásolás révén, amikor a szervezet kísérletet tesz 
a környezeti feltételrendszer módosítására, megváltoztatására, és ezáltal saját moz
gásterének bővítésére 

A reaktív alkalmazkodás révén megvalósuló adaptáció esetében a környezet-szer
vezet viszonyban a környezeti dominancia érvényesül Ilyen, többé-kevésbé kiszolgál
tatott helyzet alakul ki akkor, amikor például egy egytermékes vállalat beszállítójává 
válik valamely mamutvállalatnak A beszállítónak nincs vagy meglehetősen csekély 
esélye van arra, hogy magatartásával befolyásolni tudja a számára ktilső környezetet 
jelentő nagyvállalatot Hasonló helyzet alakul ki akkor is, amikor a környezet többszö
ri megváltozása mellett a szervezeti változások halogatása odáig vezet, hogy végtil el-
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kerüfüetetlenné, válik a szervezet - valószínűleg nagymértékű és igen fájdalmas _ áta. 
lak1tasa. Erre peldaként leggyakrabban az amerikai autógyárak esetét szokták felh 
ni, amelyek még akkor is saját korábbi sikereik fényében éltek, amikorra a japán k oz' 
kurencia már észlelhetően is komoly veszélyt jelentett on. 

A preaktív alkalmazkodás jelentheti például egy új szervezeti struktúra létrehozá
sát, új termékek és szolgáltatások kialakítását, a technológiai és információs folyama
tok megváltoztatását vagy egy új értékesítési stratégia felvázolását 

A preaktív és a proaktív módon megvalósuló adaptáció között nem húzható éles ha
tárvonal, ugyanis egy nagy és erős (kvázi monopolhelyzetben lévő) vállalat szervezeti 
változtatása maga is hatást gyakorolhat a környezeti feltételrendszerre A preaktivitás 
mindamellett azt hangsúlyozza, hogy a szervezet tudatosan kfsérletet tesz a várható 
környezeti változások feltérképezésére, és azoknak próbál elébemenni. Erre csak 
azok a szervezetek lehetnek képesek, amelyek elegendően nyitottak arra, hogy a kör
nyezetből származó és a szervezetben rendelkezésre álló információt folyamatosan 
pontosan és árnyalt módon értékeljék, feldolgozzák és hasznosítsák A szervezetbe~ 
ily módon létrejön egy olyan összetett környezetkép, amelynek a feldolgozása lehető
vé teszi a lehetséges cselekvési alternatívák kialakítását, értékelését és a megfelelő 
szervezeti akciók kiválasztását A preaktivitás szükséges feltétele továbbá, hogy a 
szervezet rendelkezzen a változás képességével, azaz ne legyen merev, és meg tudjon 
változni akkor is, amikor a „dolgok látszólag a lehető legjobban mennek". Az ezekkel 
a tulajdonságokkal rendelkező szervezeteket ma egyre gyakrabban „tanuló szerveze
teknek" nevezik 

A proaktfv befolyásolás esetében a szervezet megkísérli oly módon megváltoztatni 
vagy befolyásolni környezeti feltételrendszerét, hogy az a szervezet számára kedvező
en alakuljon Például megpróbálja befolyásolni a törvényalkotást, a kormányzati tevé
kenységet; magas iparági belépési korlátok lebontása ügyében lobbizik; a vertikális in
tegráció révén befolyása alá vonja a beszállítói és az elosztási hálózatot; reklámjaival 
megkísérli a fogyasztói szokások alakítását; tökeerejére támaszkodva termékfejlesz
tés és technológiai innovációk révén döntően befolyásolja az iparági verseny alakulá
sát A szervezetek ezt a tevékenységet legtöbbször más, hasonló érdekekkel rendelke
ző szervezetekkel összefogva végzik, például stratégia szövetségek keretében vagy 
szakmai szervezetekbe tömörülve 

Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyire nem tekinthető homogénnek a szer
vezetek környezete, ugyanannyira a szervezetek adaptációjának módja sem az Míg 
egy szervezet egy adott környezeti szegmenst {például a tudományos-technológiai 
környezetet) tekintve proaktiv befolyásolásra lehet képes, más környezeti szegmenst 
(például a társadalmi-gazdasági vagy a kulturális környezetet) véve alapul lehet, hogy 
csak reaktív alkalmazkodásra képes Ugyanakkor adott szervezet esetében - a szerve
zet társadalmi hatalmának, nagyságának, tevékenységének és környezetének változá
sai miatt - az adaptáció módja is megváltozhat az idők során. 

A szervezetekben beláthatatlanul sokféle változás megy végbe A változás része a 
szervezetek mindennapi életének Alkalmanként viszont a szervezeti működés és fel
építés sok eleme egyszerre is megváltozhat 
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A téma tanulmányozásához elengedhetetlen, hogy pontosan meghatározzuk, mit 
, tünk szervezeti változás alatt (és mit nem), és körülhatároljuk azokat a szervezeti 
e\tozásokat, amelyekkel a továbbiakban foglalkozni kívánunk Ennek érdekében elő
va 'l · t' f d't ·· értelmezzük magát a fogalmat Figyelmünket ezután a va tozasveze esre or 1 · 
szor · ' ' k ' 1· ' d ll"t · k Ezt követően bemutatjuk az irányított szervezeti változaso at ogo mo e Je , 
JU 1: d a tárgyalást konkrét szervezetváltoztatási megközelítések prezentálásával foly
ma , ( b 
tatjuk A téma tárgyalása során tudatosan különbséget teszünk a vez:tes , pontosa · 
ban a szervezet domináns koalíciója) által nem befolyásolt szervezeti valtozas, illetve a 
szervezet vezetése által irányított szervezeti változtatás között 

5 .. 1 .. Szervezeti változás versus irányított szervezeti változás 

A szervezetekben végbemenő változások kapcsán elsősorban a nagyléptékű és főleg a 
strukturális átalakulások jutnak eszünkbe. Azok a szervezeti változások, amelyek a 
szervezetek struktúráját is érintik, kétségtelenül látványosak, hiszen szervezeti egy
séggel szűnnek meg vagy jönnek létre, viszont korántsem biztos, hogy ezek a leggya
koribb, legfontosabb vagy legmélyebb szintű szervezeti változások A szervezeti válto· 
zások kapcsán ugyanis különbséget kell tennünk a változások tartalma, illetve azok 

folyamata között 
A .szervezeti változások tartalmi kérdései azt vizsgálják, a szervezetekben mi válto

zik meg és milyen mértékben. A kérdésekre adott válaszok végső soron arra felelnek, 
hogy mely változásokat nevezzünk szervezeti változásnak és melyeket ne 

A .szervezeti változások folyamatára vonatkozó kérdések azt elemzik, hogy a válto· 
zások milyen módon és milyen gyorsan zajlanak le; mennyire irányítottak és mennyire 
haladnak az előzetes terv szerint; illetve, hogy a változások tervezési, illetve megva
lósítási folyamatában milyen mértékben vesznek részt a szervezet alkalmazottai és 
egyéb kritikus szereplői (az ún stakeholderek) 

Szervezeti változásnak tekintünk - a tartalmát tekintve - minden ob;an átalaku· 
lást, amely a .szervezetek lényegesjellemzöiben következik be (Sz .. Kis, 1991) 

A szervezet lényeges jellemzői a következők: 
• a szervezetre jellemző működési folyamatok, 
· a szervezetre jellemző technológia, 
• a szervezeti outputok, 
• a szervezeti struktúra, 
• a szervezeti kultúra, 
• a szervezeti magatartás, 
• a szervezet hatalmi viszonyai 
Bár a felsorolt szervezeti jellemzők részletesebb áttekintésére a korábbi fejezetek

ben már sor került, a szervezeti változás definídójával kapcsolatban mégis szükséges 
néhány megjegyzés 

Az, hogy mit tekinthetünk valóban lényeges szervezeti jellemzőnek, mindig függ 
az adott környezeti és szervezeti szituációtól Csak adott helyen és időben, meghatá-
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rozott feltételrendszer mellett dönthető el, hogy a szervezet mely jellemzői tekinthe
tők igazán lényegesnek Míg egyes vállalatoknál a szervezeti egységek feladat- és ha
tásköreit, valamint az egységek közötti koordinációs folyamatokat írásban rögzítő 
Szervezeti és Működési Szabályzat (közismert nevén: SZMSZ) megváltoztatása ko-· 
moly szervezeti változást jelent, máshol az SZMSZ bár létezik, esetleg csak az íróasz
talfiókban hever, és így csak marginális hatást gyakorol a szervezeti folyamatokra 
Ez utóbbi esetben az SZMSZ módosítása definíciónk szerint nem jelent valódi szerve
zeti változást 

Az, hogy mely jellemzők igazán lényegesek egy szervezetben, mindig ftigg a megfi
gyelő szubjektív értékitéletétől is. Mi a szervezeti változásokat e fejezetben elsősor
ban a vezetés szempontjából vizsgáljuk Ugyanakkor a változások vezetőjeként nem 
szabad elfeledkezmink arról, hogy mások másként értékelhetik a szervezetben végre
hajtott változtatásokat, mint mi. A vezető számára komoly gondokat jelenthet például, 
ha erőfeszítéseit a struktúra átalakítására fordítja, miközben a tulajdonosok stratégiai 
váltást követelnek A szervezeti változások értékelése szempontjából az sem mellékes, 
hogy rövid vagy hosszabb távon elemezztik a változásokat Rövid távú szemlélet ese
tén nincs rálátásunk sok olyan szervezeti változásra, melyek hosszabb távon alapvető·· 
en módosítják a szervezetet 

A szervezetek bonyolult rendszerek, amelyekben a lényeges szervezeti jellemzők 
kölcsönösen meghatározzák, illetve befolyásolják egymást Így a szervezeti változá
sok során a szervezet lényeges jellemzői közti! legtöbbször nem csupán egy vagy ket
tő változik Egy számítógépes vállalati információs rendszer bevezetése például önma
gában is szervezeti változást jelent, hiszen módosul az információtechnológia A sike
res bevezetés érdekében azonban valószínű, hogy át kell alakítani az egyéni munka
köröket, sőt az is lehet, hogy munkacsoportok kialakítására lesz szükség. Várható mÓ·· 
dosulás a szervezet kultúrájában is, és előbb-utóbb a szervezeti hatalmi térkép is vál
tozni fog, amennyiben a hatalom az új rendszer hatékony beállítása és működése 
szempontjából kulcsfontosságú szereplők felé fog eltolódni 

Az esetek meghatározó többségében a szervezeti jellemzők változásának mértéke 
nem egyforma intenzitású, a változások során vannak olyan jellemzők, amelyek ural
ják, sőt meghatározzák magát a változást E jellemzők egymásra hatásának módja és 
mértéke azonban nehezen tervezhető, és a szervezeti változások vezetői számára ta
lán e komplexitás kezelése jelenti a legnehezebb feladatot 

A lényeges szervezeti jellemzők megváltozása alapján szervezeti változásnak te
kintjtik például a következőket: 

• vállalati, szervezeti válsághelyzet felszámolása; 
" űj termelési vagy irányítási folyamatok kialakítása (pi a termelésirányítás és kész

letgazdálkodás számítógépesítése); 
• új környezeti feltételek belépése miatt (pi új piacra való belépés) kialakuló új 

szervezeti funkciók, folyamatok; 
• a vezetés meghatározó részének kicserélődése (pi igazgató változás) vagy vala

mely szervezeti tag vagy szervezeti egység szerepének felértékelődése (pi erőforrás
biztositási vagy szervezeti teljesítménybefolyásolási képesség miatt) 
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Már korábban is utaltunk arra, hogy a szervezetek dinamikus rendszerek, amelyek
ben a ktilönböző mértékű változások részei a szervezeti lét mindennapjainak A szer
vezeti változások kapcsán mi - az előzőeknek megfelelően - a lényeges szervezeti jel
lemzőkben bekövetkező változásokkal foglalkozunk A szervezetek ktilső és belső 
környezetének komplexitása és dinamikussága miatt a szervezetekben azonban olyan 
változások is lezajlanak, melyek nem tervezettek, azaz a szervezet vezetésének és tag
jainak szándékaitól és céljaitól ftiggetlenek 

A továbbiakban mi elsősorban azokkal a .szervezeti változásokkal foglalkozunk, 
amel1Jek a szervezet vezeté>ének tudatos beavatkozása - azaz a változások vezetése 
vaglj egyszóval a változásvezetés - nyomán, vaqlJ attól ki>érve mennek végbe. Eze
ket a változásokat nevezzük irányított szervezeti változásoknak, va_qlf szervezeti vál
toztatásoknak Az irányított szervezeti változások a korábbiaknak megfelelően a vál
tozások folyamatát helyezik a középpontba 

Az irányított szervezeti változások a következőképpen jellemezhetők: 
" a szervezet lényeges jellemzői közül legalább egy változik; 
" a változás meghalad egy bizonyos nagyságrendet (e nagyságrend a konkrét vizs

gálat céljától, mélységétől függ); 
" a szervezet vezetése tudatosan irányítja vagy legalábbis befolyásolja a változás 

irányát és menetét 
Az első kritériummal kapcsolatos problémákat már érintettük a szervezet lényeges 

jellemzőivel összeftiggésben 
A második kritériumhoz fűződő problémák abból erednek, hogy az egyes jellemzők 

változásának mértékét nem könnyű egzakt módon meghatározni. Nyilvánvaló, ha pél
dául a szervezeti struktúra változásának finom fokozatait akarjuk figyelemmel kísér
ni, akkor más nagyságrendű változásokat kell besorolnunk az irányított szervezeti 
változások közé, mint amikor egy vállalati életpályát vizsgálunk 

A legkényesebb kritérium talán a harmadik A nyilvánvalóan vezetői kezdeménye
zésre létrejött változások megítélése nem jelent semmi gondot A szervezeti változá·· 
sok irányított jellegének felismerése akkor nehéz, ha a változást nem a vezetés indítot
ta el Márpedig sok esetben a változások a szervezet alsóbb szintjeiről indulnak, de az 
sem kizárt, hogy korábban előrejelezhetetlen, többé-kevésbé „véletlen" események 
összjátékából származnak Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a vezetés ebben az 
esetben nem használhatná fel az elindult változásokat a maga céljaira A sikeres veze
tők a beinduló változási folyamatot gyakran a „saját vitorlájukba fogják", és az erede
tileg tőlük független folyamatok így irányítottakká válnak 

A szervezeti változások, illetve a szervezeti változtatások kategóriáját sok esetben 
szinonimaként használják A mi megközelítésünk szerint a szervezeti változtatások a 
szervezeti változások közül a fenti értelemben vett irányított szervezeti változásokat 
ölelik fel. A szervezeti változtatás kifejezés tehát önmagában is utal a vezetés aktív 
részvételére. 
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5 .. 2 .. A változásvezetés átfogó modellje 

A modell - melynek középpontjában a vezetés áll, hiszen e fejezetben figyelmünket 
éppen a vezetés változásokat irányító, szervezetet alakító tevékenységének szenteljük 
- az irányított szervezeti változások kapcsán ismerteti a változtatások szempontjából 
kulcsfontosságú tényezőket Azt kívánjuk bemutatni, hogy a szervezet vezetése meg
határozott vezetői stratégiák alapján miképpen tarthatja kézben, hogyan vezetheti a 
változásokat 

A szervezeti jellemzők befolyásolásán keresztül a végső cél a szervezeti teljesít
mény fenntartása vagy javítása kell hogy legyen Az irányított szervezeti változások 
hátterében legtöbbször a szervezeti teljesítmény növeléséhez kapcsolódó vezetői stra
tégiák állnak 

A 29 ábrán feltüntetett modell tartalmazza a környezeti tényezőket, és - a változás
vezetés szempontjából - bemutatja a szervezet leglényegesebb jellemzőit, amelyek a 
következők: a működési folyamatok, a technológia, az outputok, a szervezeti struktü
r a, a szervezeti kultúra, a szervezeti magatartás, valamint a hatalmi-politikai viszonyok 

29. ábra 
A vezetés, a szervezet és a teljesítmény kapcsolata 
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5.2 .. 1 .. A környezet 

A környezet modellbeli értelmezése lényegében megegyezik a könyv korábbi fejezete
iben bemutatottakkal. Ennek megfelelően a környezetet a szervezetre, vezetésre és a 
szervezeti teljesítményre közvetlenül is ható tényezőnek tekintjük A szervezeti válto
zások során a vezetésnek figyelembe kell vennie a környezeti feltételeket, mert a vál
tozások eredményeit a szervezet vezetésének tevékenysége és a környezeti befolyáso
ló tényezők együttesen alakítják Mint arról már szó volt, a változások elindításának 
igen gyakran éppen az az oka, hogy a szervezet meg tudjon felelni a környezeti köve
telményeknek Az adaptáció kapcsán tárgyalt különböző alkalmazkodási lehetőségek 
közötti eltérések egyike éppen az, hogy a vezetés miként véli elérhetőnek a szervezet 
környezetéhez való alakítását 

5 .. 2 .. 2 .. A vezetés 

Mivel a vezetés a szervezetekben zajlik, ezért a vezetésben bekövetkezett változások 
legtöbbször további nagymértékű szervezeti változásokat indítanak el 

Az irányított szervezeti változás definiálása kapcsán a vezetés szervezetalakító ha
tását emeltük ki Ennek megfelelően a vezetés mint a szervezet célelérését biztosító al
rendszer szerepel a modellben Mint ilyen, azonban nehezen választható le a szerve
zet egészéről A szervezet lényeges jellemzői (a struktúra, a kultúra, a magatartás, a 
hatalom) ugyanis nem élnek külön életet a vezetéstől A szervezet és a vezetés a mo
dellben tehát csak logikai alapon választható el, mégpedig az alapján, hogy a szerve
zetnek mely elemei töltenek be a szervezeti változások kapcsán vezetési, irányítási 
funkciókat, azaz mely elemek játszanak aktív szerepet a változások irányának és me
netének kialakításában 

A modellben a szervezeti stratégiát is a vezetési alrendszer részeként kezeljük 
A stratégiát úgy értelmezzük, mint a szervezet jövőbeni céljaira és azok megvalósítási 
módjaira vonatkozó elképzelések összességét (Chikán, 1989). Mint arra korábban 
utaltunk, a szervezet sikeres környezeti alkalmazkodása szempontjából döntő fontos
ságú, hogy annak vezetése miként érzékeli és értékeli a külső és belső adottságokat, 
és milyen célokat fogalmaz meg ez alapján. A stratégia így végső soron a szervezet al
kalmazkodási módjának vezetői megfogalmazása 

5 .. 2„3 .. A szervezeti teljesítmény 

A szervezeteknél végrehajtott változtatások célrendszere az esetek döntő többségé
ben meglehetősen összetett. Számos esetben a szervezetváltoztatási akciókat nem 
közvetlenül a teljesítménynövelési szándék váltja ki Sokszor előfordul például, hogy 
vezetői presztízsérdekek alapján vagy a vállalaton belüli hatalmi-politikai játszma ré
szeként kerül sor szervezeti változtatásokra Számolnunk kell azzal is, hogy a szer-
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vezetek megváltoztatása hátterében mindig ktilönféle egyéni érdekek húzódnak 
meg 

A szervezeti szempontokat tekintve ennek ellenére mégsem túlzás kijelenteni, hogy 
a sikerorientált szervezeti változtatások alapvető célja a szervezeti teljesítmény fenn
tartása, s még inkább fokozása kell legyen Ilyen értelemben a szervezet teljesítménye 
a legjobb mutatója a környezet - szervezet megfelelés tökéletességének, és így a szer
vezet adaptációs képességének A szervezeti változtatás tehát a vezetés eszköze a 
szervezet hosszú távú sikeres működésének biztosítására 

A szervezeti teljesítmény azonban egyike azon fogalmaknak, amelyek mind a szerve
zet- és vezetéselméletben, mind a napi gyakorlatban, és így a szervezeti változások kap
csán is a legtöbb ellentmondást hordozzák magukban A szervezeti változások vezetői 
számára elengedhetetlentil fontos a szervezeti teljesítmény fogalmának pontos és ár
nyalt megközelítése, valamint a szervezeti változtatások és szervezeti teljesítmény kö
zötti kapcsolat megértése, melyekben a következő szempontok segítséget nyújthatnak 

„ Figyelembe kell venntink, hogy a szervezeti teljesítménynek többféle értelmezése 
létezik 

A szervezet teljesítménye kapcsán gyakran ktilönbséget tehettink a szervezet ered
ményessége és a szervezet hatékonysága között (Cama/l, 1990) 

A szervezet eredményessége arra utal, hogy a szervezet céljai folyamatosan meg
felelnek-e a külső környezet által támasztott elvárásoknak Másként megfogalmazva 
a kérdés az, hogy a szervezet a helyes célokat követi-e. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
az eredményességre törő szervezetnek a ktilső környezet változásai hatására meg kell 
tudnia változtatni követett céljait 

A szervezeti hatékonyság arra utal, hogy a szervezet képes-e elérni kitüzött célja
it, és a rendelkezésre álló erőforrásokat képes-e ehhez gazdaságosan felhasználni 
A gazdaságosság jelentheti adott célok minimális ráfordítással történő elérését, illetve 
adott mennyiségű erőforrások révén maximális szintű célelérés! is 

A két teljesítményfogalom természetesen nem zárja ki egymás~ ugyanakkor utal a 
stabilitás és a változás között húzódó, már korábban említett dilemmára is 38 

A szervezeti teljesítmény tartalmát, mutatóit tekintve léteznek egymással alapvető
en ellentétes megközelítések 39 Míg a vezetés számára például a növekedés vagy a pia
ci részesedés az elsődleges, a tulajdonosokat elsősorban befektetéstik megtérülése ér
dekli A gazdaságossági-profitabilitási szempontok mellett azonban számos más ténye
zőt is figyelembe kell venntink a szervezet teljesítményének és a szervezeti változtatá
sok sikerességének értékelésekor A teljesség igénye nélktil ilyenek lehetnek: a hu-

38 Egy olyan hazai cipőgyár például, amely az 1970-es években rendkíVül nagy sorozatban, de csak feke
te szfnben készült közepes minőségű csizmái számára korlátlan felvevőpiacot talált valamelyik volt szocia
lista országban, minden valószfnűség szerint eredményes és hatékony tevékenységet tudott folytatni a hi· 
ánygazdaság feltételei között A piaci viszonyok változásával azonban ugyanazon termékei számára már 
nem talált vásárlókat, és bár hatékony termelést továbbra is tudott volna folytatni, további eredményesség
re csak termék· és technológiaváltás révén volt esélye 

39 Lásd pl. Quinn és Rohrbauch, 1983; vagy Campbell, 1976, aki a szervezeti teljesíbnény harminc kü
lönböző megközelítését gyűjtötte össze 
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mán tényezők (például a szervezeti morál vagy a hiányzások és balesetek számának 
alakulása), a szervezet erőforrás-ellátottsága, a szervezeti innovációk szá-ma vagy a 
szervezet tevékenységének társadalmi hasznossága .. Minél összetettebb kritérium
rendszert alakítunk ki a többféle mutató kombinálásával, annál nagyobb az esélye, 
hogy egyrészt valós képet kapjunk a szervezet teljesítményéről, másrészt vizsgála
tunkba bevonjuk a szervezet kritikus szereplői számára fontos szempontokat is 

„ A szervezeti változtatás szervezeti teljesítményre gyakorolt hatása más rövid tá
von, és más hosszú távon 

Rövid távon a teljesítmény legtöbbször még akkor is visszaesik, ha a változtatási 
terv is helyes volt és a kivitelezés is megfelelően történt Ennek oka az, hogy a változá
sok űi kívánalmakat támasztanak a szervezet és tagjai számára, és ezek elsajátítása 
időt vesz igénybe Az is elképzelhető, hogy a változásokat még nem sikertilt teljesen 
áttiltetni a gyakorlatba, ugyanakkor már a régi módszer sem működik Az ilyen jellegű 
változásokat reprezentálja a 30. ábrán az a jelű görbe 

30,. ábra 

A szervezeti változtatás szervezeti teljesíbnényre gyakorolt hatása 

r 

A változtatás 
kezdete 

---------- Idő 

F'orrá.s: Gibi;on, .J.R. - lvancevich, I M - /Jonnely, Jr., .! H Organizations (1988) alapján Northcraft, GB. 
is Nea/e, MA (1990) 

Az irányított szervezeti változások hatásainak egyik jellemző mintáját mutatja a b 
jelű görbe is: ekkor a változások pozitív eredményei bár gyorsan jelentkeznek, a siker 
nem sokáig érezteti hatását, és hosszabb távon visszaesik a teljesítmény Ennek több 
oka lehet: például az, hogy a változásokhoz kapcsolódó kezdeti lelkesedés a később 
jelentkező nehézségek hatására elmúlik; vagy az, hogy a változások rögzítése (szak
szóval: intézményesítése) érdekében tett vezetői erőfeszítések kudarcot vallanak 
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A változások vezetői - és sokszor a szervezet szinte minden tagja - legtöbbször vi
szont azt várják, hogy a változások a e görbével jelzett, teljesítménycsökkenés nélkül 
vagy akár azonnali teljesítménynövekedéssel járó mintát fogják követni Ilyen várako
zások után legtöbbször csalódás, és nem egyszer a változások elutasítása következik 
A szervezeti változások vezetőinek azonban tudniuk kell, hogy a változások szerveze
ti teljesítményre gyakorolt hatásáról csak hosszabb idő távlatában lehet megbízható 
eredményekhez jutni, és a változásokat ennek megfelelően kell tudniuk irányítani 

• A szervezeti változások szervezeti teljesítményre gyakorolt hatásának túl rövid 
távú vizsgálata más okok miatt is téves következtetésekre vezethet A szervezeti vál
toztatások a szervezet lényeges jellemzőit módosítják, de az adott lényeges szervezeti 
jellemző megváltozása idővel más lényeges jellemzőkben is változásokat fog okozni 
A változtatások megtervezésekor, illetve a változások értékelésekor a legnagyobb ne
hézséget talán az jelenti, hogy adott, konkrét szervezeti szituációban egyértelműen 
meg tudjuk·e határozni a szervezeti teljesítmény alakulása és a meglépett változtatási 
akciók közötti összefüggést (és például ki tudjuk-e szűrni azokat a teljesítményválto
zásokat, amelyek a szervezetváltoztatási akciók nélkül is bekövetkeztek volna). Válto
zásvezetőként tudnunk kell, hogy egy bonyolult rendszerben, mint amilyenek a szer
vezetek, az irányított változtatásnak is mindig lesznek egyaránt tervezett és nem ter· 
vezett, illetve látható és nem megfigyelhető hatásai Ez különösen igaz a szervezet 
kultúráját és hatalmi-politikai viszonyait érintő szervezeti változtatásra 

A szervezetek esetében döntő versenyelőnyt jelent, ha a változási képesség a szer
vezet alapvető képessége (core competence) A változási képesség ilyenkor szinte 
„beépül" a szervezetbe, és úgy látszik, mintha a változtatás maga is önálló cél volna 
Valójában mégis inkább arról van szó, hogy a változások ekkor a szervezeti teljesít
mény hosszú távú fenntartását és növelését szolgálják, ami egyes iparágakban (pl 
számítástechnika, telekommunikáció) viszont csak az állandó megújulás révén lehet· 
séges 

5..2.4 .. A szervezet 

Modellünkben a lényeges szervezeti változókat hét alapvető csoportba soroljuk Ezek 
azok a változók, amelyek a változások vezetése szempontjából lényegesnek tekinthe· 
tök 

1 A működési folyamatokon azokat a tevékenységek sorozatából álló folyamato
kat értjük, amelyek a szervezeti célok közvetlen megvalósítását szolgálják A szerveze· 
ti jellemzők között nem vizsgáljuk tehát a vezetési folyamatokat Kivételt képeznek 
azok a vezetési jellegű folyamatok, amelyek a működési folyamatok közvetlen, opera· 
tív irányítását szolgálják (A vezetési folyamatok és a működési folyamatok pontos el· 
határolása természetesen nem problémamentes.) Elsősorban működési folyamatnak 
tekinthető például az anyagbeszerzés, a kontfrozás vagy az idegen áru minőségellen· 
őrzése Nem tekintjük viszont a működési folyamatok közé tartozónak azokat a veze· 
tési folyamatokat, amelyek a szervezeti alaptevékenység irányítását nem közvetlenül 
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szolgálják Ez utóbbiakat a modell veze.tési rendszerébe tartozónak tekintjük Ilyen 
például a számviteli folyamatok rendszeres vezetői ellenőrzése 

2. A szervezetrejellemzó technológia a korábbiaknak megfelelően jelenti mind az 
alaptechnológiát, mind az információtechnológiát Nem pusztán a technikai berende·· 
zésekre és felszerelésekre gondolunk, hanem a szervezetre jellemző munkafolyama· 
tokra, módszerekre, és az ezekhez szorosan kapcsolódó ismeretekre és tudásra is 

Amennyiben a szervezeti változtatási törekvések közvetlenül a működési folyama· 
tok átalakítására irányulnak, akkor folyamatszervezésről beszélünk A szervezet mű· 
ködési folyamatainak változásai nem ritkán azonban a szervezet más lényeges jellem· 
zőiben (a struktúrában, a stratégiában, a hatalmi viszonyokban) bekövetkezett válto
zások következményei. A technológia változása viszont maga is befolyásolja a szerve
zet más lényeges jellemzőinek alakulását (például a munkamegosztást, szabályzato· 
kat stb) 

3. A szervezeti outputok kapcsán elsősorban a szervezet által létrehozott termékek· 
1e és szolgáltatásokra kell gondolnunk Ennek megfelelően a szervezet outputjainak 
megváltozása jelentheti a meglévő termékek és szolgáltatások korszerűsítését csak· 
úgy, mint teljesen új termékek és szolgáltatások létrehozását A termékinnováció szin· 
tén szoros kapcsolatban van más lényeges szervezeti jellemzőkkel (például a szerve
zet stratégiájával vagy struktúrájával) 

4. A szervezeti struktúra értelmezésében a hagyományos megközelítést alkalmaz
zuk Modellünk a szervezeti struktúrákkal és formákkal foglalkozó fejezetben leírt 
szervezeti struktúrát mint szervezeti változó csoportot magában foglalja 

A későbbiekben bemutatásra kerülő úgynevezett szervezettervezési megközelítés 
középpontjában éppen a szervezetstruktúra megváltoztatása áll 

5 A szervezeti kultúra a szervezeti tagok által osztott és közösen elfogadott alap
vetó előfeltevések, hiedelmek és értékek rendszere, amelr;ek .segítségével meghatá
rozzák önmagukat és környezetüket Az előfeltevések, hiedelmek és értékek Schein 
(1992) szerint több szinten ragadhatóak meg: 

· A szervezet tárgyiasult jellemzőinek szintjén, mint a fizikai környezet jellege, az 
elöállftott termékek kúlsö és belső tulajdonságai, az öltözködési stílus, a megfigyelhető 
magatartásformák, a szervezeti ünnepségek és közszájon forgó történetek, a jellemző 
kommunikációs minták, a hierarchia kiépítettsége és a centralizáció mértéke stb. 

• A megfogalmazott és vallott értékekben és célok szintjén, amelyek a napi műkö· 
dés nyilvános elveit jelentik, és a szervezet formális stratégiájában, megfogalmazott 
céljaiban, hivatalos küldetésében, valamint a különféle szabályokban és magatartási 
normákban ér hetök tetten. 

• A szervezeti kultúra legmélyebb szintjét maguk a tudatalatt létező, és ezért köz
vetlenül nem hozzáférhető hiedelmek, gondolatok, érzelmek és előfeltevések jelentik, 
amelyek irányítják, de legalábbis jelentősen befolyásolják a szervezeti tagok észlelé
sét, 1téleteit, érzelmeit és magatartását 

A szervezeti jelenségek leírása során a kultúra kitölti azokat a hézagokat, amelye
ket a szervezeti struktúrát formális szempontból leíró változók (feladatmegosztás, ha
táskörmegosztás, koordinációs mechanizmusok stb.) szabadon hagynak, a szervezet 
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tagjai számára jelentést ad a szervezet belső és külső környezetében bekövetkező ese
ményeknek, és eligazítja őket a helyes szervezeti magatartást illetően 

Látható, hogy a szervezeti kultúra különösen fontos szerepet játszik az egyedi, 
esetleg vezetési szempontból problematikus szervezeti események kezelésében, mint 
amilyenek a szervezeti változtatások is. Erősen vitatott ugyanakkor, hogy a tudatos 
vezetői beavatkozásnak milyen tere van a vállalati kultúra alakításában A későbbiek
ben bemutatásra kerülő szervezetfejlesztési megközelítés kapcsán erről bővebben 
lesz még szó Az azonban leszögezhető, hogy a szervezeti kultúrának mindenképpen 
helyet kell kapnia a szervezeti változások modelljében 

6 .. A szervezeti magatartással kapcsolatban elsősorban azt emeljük ki, hogy a szer
vezeti magatartás a szervezeti tagok egyéni magatartásainak, azok kölcsönös egymás
ra hatásának és egymástól való függésének eredője Így a szervezeti magatartás több 
és más, mint a szervezetet ;ilkotó egyének magatartásainak összege 

7. A szervezet hatalmi viszom;ainak a változásvezetési modellbe való integrálása 
ugyancsak nélkülözhetetlen 

A hatalmi viszonyokat a szervezetek alapvető, részben strukturálisan is meghatáro
zott sajátosságaiként kezeljük Egyes személyek szervezetbe való bekerülése egyben 
a hatalmi struktúrába való beilleszkedésüket is jelenti Ebből következően szervezeti 
helyük, szerepük megváltozása egyszersmind a hatalmi helyük és szerepük megválto
zását is jelentheti 

A szervezeten belüli és szervezeten kívüli hatalmi viszonyok az emberek cselekede
teinek legmélyebben rejlő mozgatórugói Az egyének társadalmi érték- és érdekmeg
határozottsága azt is jelenti, hogy az ember annyi, amennyit a hatalmi viszonyok pati
kamérlegén nyom Különösen jól érezhető ez a szervezeteken belül 

A szervezeti hatalom ily módon a változásvezetés egyik leglényegesebb tényezője, 

5 .. 3 .. A szervezeti változások mértéke 

A szervezetekben lezajló, illetve vezetőik által irányított változások mértékét tekintve 
különbséget tehetünk az úgynevezett inkrementális4° és a radikális változások között 
E két típusú változás különböző szempontok szerinti összehasonlítását a 14. táblázat 
tartalmazza 

A szervezetekben lezajló változásokról vagy a vezetők által tudatosan irányított 
konkrét változtatásokról a fenti szempontok szerint nem lehet mindig egyértelműen 
eldönteni, hogy inkrementális vagy radikális változások-e Például egy biztosítótársa
ságnál a központ és a fiókok között kiépített on-line számítógépes rendszer radikális 
változásnak számít a változás terjedelmét tekintve (hiszen a működési és technológiai 
folyamatok megváltozása maga után vonhatja a szervezeti struktúra, kultúra, maga
tartás, de még a hatalmi viszonyok változását is), és radikálisnak tekinthető a változás 

40 Az inkrementális kifejezést leginkább a „fokozatos", ,,lépésről lépésre" szavakkal lehetne magyarra 
fordítani 
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14, táblázat 
Inkrementális és radikális változások a szervezetben 

Inkrementális változás Szempontok ' Radikális változás 

Egy vagy néhány lényeges A változás t'erjedelme Számos vagy az összes lényeges 
szervezeti jellemző változik szervezeti jellemző változik 

A megváltozó szervezeti A változás mértéke A szervezeti jellemzők nagy 
jellemzők kis mértékű módosulása mértékű változása 

Adott szervezeti egységre A változás hatóköre A szervezet egészét érintő 

korlátozódó változások változások 

A szervezet egy vagy néhány A változás szintje A szervezet minden hierarchikus 
hierarchikus szintjét érintő változások szintjén ható változások 

Lépésről lépésre bekövetkező, A változás módja Nagyobb, látványos „ugrások" 
kevésbé látványos változások révén bekövetkező változások 

Viszonylag lassan bekövetkező A változás sebessége A változások viszonylag gyorsan 

változások következnek be 

A szervezet külső A változá'i alapvető célja A szervezet külső 
alkalmazkodásának e[ő1nozdftása alkalmazkodásának előmozdítása 
és/vagy a szervezeti alrendszerek, és/vagy a szervezeti alrendszerek, 
struktúrák és folyamatok bel'Iő struktúrák és folyamatok új 
ille.szkedé.sének továbbfejlesztése konfigurációjának létrehozása 

Az alsóbb szintű vezetők vagy A változás irányítása A felső vezetés irányítja 
a felső vezetés irányítja 

mértékét és hatókörét tekintve is. Ugyanakkor nem feltétlenül okoz változásokat a 
vállalat felső szintű vezetésében, mint ahogy az is valószínű, hogy a bevezetés sem 
megy egyik napról a másikra (a változás sebessége), azaz ilyen értelemben inkre
mentális jellegű változásról van szó. Inkrementális és radikális változás között tehát 
nem húzható éles határ. Tisztán inkrementális változásnak tekinthető ugyanakkor, 
ha az előző biztositótársaságban a vállalati stratégia jobb megvalósulása érdekében 
például átalakítják az ügynökök teljesítményértékelő és ösztönzési rendszerét, de 
ezt nem egyik napról a másikra teszik, hanem fokozatosan vezetik be az új rend
szert 

A szervezetek azon változásai a legnagyobb léptékűek, amelyek a fenti szempontok 
mindegyike alapján radikálisnak mondhatóak Az ilyen, a szervezeteket teljes mélysé
gükben és szélességükben megváltoztató változásokat forradalmi változásoknak (re
volúciónak, reorientációnak vagy transzformációnak) nevezzük A forradalmi válto
zások nem a meglévő stratégia, folyamatok, szervezeti struktúra, kultúra és rend
szerek keretein belül zajlanak, hanem éppen ezeket a meglévő„ kereteket" számol
ják föl, létrehozva ezáltal egy új szervezetet (amely esetleg csak a nevét és egyes tag
jait tekintve emlékeztet a korábbira) Az utóbbi években viharos gyorsasággal hódító 
Business Process Reengineering (üzleti folyamatok újraszervezése) alapvetően a revo
lúciós változások családjába tartozik Ahogy a BPR apostolai fogalmaznak: „break the 
china" (azaz: törd össze a porcelánt), vagy másképpen: kezdj tiszta lappal Az ilyen jel-
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!egű forradalmi változások nagymértékben megváltoztatják a szervezeti tagok látás. 
és gondolkodásmódját is 

A szervezetek élettik jelentős részében az evolúció szakaszában vannak, amikor a 
vezetők a ktilső környezethez történő alkalmazkodást főleg inkrementális, illetve kor
látozott mértékű radikális változtatások révén biztosítják, de ezek önmagukban nem 
változtatják meg a szervezetet Forradalmi változásokra mindig valamilyen kényszer 
hatására kerti! sor, amikor a jelenlegi tevékenység tökéletesftése vagy korrigálása már 
nem elegendő, hiszen a szervezet ttilélése forog kockán (Tushman, Newman és 
Romanelli, 1986) 

A forradalmi változásokat Miller és Friesen (1984) szerint egyszerre és minél gyor
sabban kell végrehajtani, hogy ne lehessen „elszabotálni" vagy visszafordítani őket 
Erre azétt nagy a veszély, mert a szervezetekben rengeteg erő működik a status quo 
fenntartására Meg kell azonban jegyezni, hogy a szervezetben bekövetkezett forra·· 
dalmi változások intézményesítése mindenképpen hosszú folyamat, mivel a szervezet 
tagjainak meg kell tanulni, hogy az újonnan létrejött szervezetben mit és hogyan kell 
csinálni ahhoz, hogy eredményes tevékenységet tudjanak folytatni 

A forradalmi változások vezetése a szervezet és a környezet bonyolultsága és di
namizmusa miatt rendkívúl összetett és nehéz feladat, hiszen a megváltoztatott lé
nyeges szervezeti jellemzők egymásra és a szervezetre gyakorolt hatása, tehát a vál
tozások következményei nem, vagy alig láthatóak előre. Így viszont rendkívül nehéz 
kijelölni a meglépendő akciókat, és pontosan megtervezni azok sorrendiségét és 
időzítését A forradalmi változások vezetéséte maximálisan igaz, hogy a racionális 
tetvezés helyett sokszor a véletlenek, meglepetések és kaotikus helyzetek kezelésé
nek képessége az, ami sikerre vezethet Ez pedig nem pusztán szaktudás kérdése, 
hanem sokkal több annál: a forradalmi változások sikeres vezetése valódi „művé
szet" Ezt bizonyítják azok a kutatási etedmények is, melyek szerint a megvizsgált 
vállalatoknál az esetek nyolcvan százalékában új, sőt a vállalaton kívülről származó 
vezetés hajtotta végre a forradalmi változtatásokat (Tushman és tsai, 1986) A régi 
vezetőség általában túlzottan etősen kötődött a múlthoz, és ezért nem volt elkötele
zett a változások iránt, de legtöbbször a megfelelő tudással és képességekkel sem 
rendelkezett 4r 

41/\z1980-as évek végétől kezdődő magyarországi vállalati átszervezésekné! első látásra fonadalmi vál·· 
tozásoknak Jd1etünk szemtanúi Mélyebben megvizsgálva a változásokat - és nem megfeledkezve a tényle· 
ges eredményekről - mégis túl gyakran azt tapasztalhatjuk, hogy a megfigyelhető változások mögött sok 
1ninden maradt a régiben. Kutatások szerint az átalakult volt állami nagyvállalatok, de még a külföldi part
nerrel alkotott vegyes vállalatf.lk esetében is sokszor arról van csak szó, hogy a változások jobbára a felsz(. 
nen zajlanak nem, vagy alig érintve a vállalatok lényegi jellemzőit (Balaton 1992; Markóczy, 1991) kz, 

elen1zők arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyugati világ 1nagatartásmintáinak és divatos szervezetalakítási, 
szervezési és vezetési módszereinek kritika nélküli átvétele őn1nagában ne1n lehet üdvözítő, ha nen1 kíséri 
azt a 1nögöttes logika és értékrend 111egismerése és sikeres öl\•őzése az itthoni gondolkodás1nóddal és tu
dással 

192 

5A A szervezeti változtatás egy általános folyamatmodel/je 

A szervezetekben bekövetkező változtatások esetében megfigyelhető - a szervezeti 
változások típusától és mértékétől függően" egy adott sorrendiség .. A 31. ábra a szer
vezeti változtatás e sorrendiséget érzékeltető általános folyamatmodelljét mutatja be. 

Természetesen nincs arról szó, hogy a változtatási folyamat csak ebben a sorrend
ben képzelhető el A folyamatmodell sokkal inkább azt illusztrálja, hogy a változtatási 
programoknak vannak olyan fázisai és szúkséges elemei, amelyek többé··kevésbé min
den esetben felfedezhetőek A változtatási folyamat fázisai a valóságban azonban sok
szor összemosódnak, egyes fázisok újra és újra bekövetkezhetnek, és bizonyos mérté
kig sorrendjük is felcserélődhet 

31.. ábra 
A szervezeti változtatás általános folyamatmodellje 

Fogyasztók 
Verseny 
Szabályozás 
förvények 
Munkaerő 

Szál!ítók;Vevők 

Szakmai társaságok 
Tanácsadók 
Szakirodalom 

Problémák, 
Lehetőségek 

A változtatás 
szükségessége 

Változtatási 
ötlet 

Belső kreativitás 
Felfedezések 

---------------------------! 

' ' ' ' ' 

' 

Érlékelés 

----L---------~-------------1 

Erőforrások biztositása 
(idő, pénz, ember) 

Forrá5 Daft, R (1989): Organization Theory and Design, 254 old alapján 

A változtatás szükségessége akkor merül fel, amikor a szervezet valamilyen belső 
vagy ktilső kényszer hatása miatt nem kerülheti el a változásokat (Ezt nevezhetjtik a 
változások „puli" típusú indíttatásának is). A problémák ilyenkor már abban is meg
mutatkoznak, hogy a tényleges szervezeti teljesítmény elmarad a kívánatostól A ko
rábbiak alapján ebben az esetben a reaktív alkalmazkodásra van csak mód A vezetők 
kénytelenek minden erejüket arra összpontosítani, hogy feltárják a problémák megol
dásának ktilönféle lehetőségeit (Az IBM profitjának két éven keresztüli folyamatos 
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csökkenése után például a vállalatóriás vezérigazgatója számára egyértelművé vált, 
hogy nem kerülhetik el a struktúra átalakítását) 

A változtatási ötlet felmerülése révén beinduló szervezeti változtatások nem kény
szer hatására születnek, sokkal inkább arról van szó, hogy lehetőség nyílik a dolgokat 
a korábbiakhoz képest új, más (és vélhetően jobb) módon elvégezni. Ily módon ez a 
fajta szervezeti változtatás a szervezeti alkalmazkodás preaktív (esetleg proaktív) 
móc\játjelenti (Ez utóbbi változtatás „push" jellegű indíttatással rendelkezik) 

Változtatási ötletként értendő a technológiai- vagy termékinnováció, új szervezési 
elvek felmerülése, vagy új vezetési módszerek kialakítása A változtatási ötlet szár
mazhat az adott szervezeten, vállalaton behilről, de érkezhet kívülről is. Elfogadására 
akkor van a legnagyobb esély, ha a változtatási ötlet megoldást jelent a szervezet vala
mely létező problémájára 

A változtatási lehetőségek és ötletek felmerülését valamelyik változtatási alternatí' 
va (esetleg több alternatfva) elfogadásáról szóló döntés követi. A döntésben részt kell 
vennie a szervezet kritikus szereplői (stakeholderei) közti! mindazoknak, akik képe
sek döntően befolyásolni a megvalósítás sikerességét, és célszerű azokat is bevonni, 
akiket a változások alapvetően érinteni fognak A radikális és forradalmi változtatá
sokkal kapcsolatos döntések esetén az igazgatóság és a felső vezetés részvétele és tá
mogatása nélktilözhetetlen, a kisebb léptékű inkrementális változtatások elfogadása 
megtörténhet középvezetői szinten is 

A változtatási alternatíva megvalósítása vagy implementálása az a fázis, amikor a 
szervezeti tagok ténylegesen elsajátítják az új gondolkodásmódot, valóban alkalmaz
zák az új ötleteket, eljárásokat, módszereket és képességeket Az implementáció nél
kül a megelőző változtatási lépések hasztalannak mondhatók A megvalósítás a vál
toztatási folyamat talán legkényesebb és legnehezebben irányítható fázisa, a változta
tási erőfeszítések sikere viszont alapvetően ftigg az implementáció minőségétől Ép
pen ezért a vezetőknek nagy figyelmet kell szentelniük az érintettek fokozott képzésé
re, tréningekre és változatos ösztönző eszközök révén a változások melletti elkötele
zettség biztosítására 

A változtatási program értékelése szintén egyike a legnehezebb feladatoknak 
A felmenilő problémák azok, amelyeket a szervezeti változtatás és a szervezeti teljesít
mény kapcsolatának elemzésekor részletesen kifejtetttink Az értékelés első lépése
ként el kell döntentink, hogy a változtatások eredményeként a szervezeti teljesítmény 
mely dimenzióiban várunk javulást Ezt a kérdést tulajdonképpen mát a változtatási 
folyamat legelején meg kell válaszolnunk, akkor, amikor eldöntjük, miért kezdemé
nyezünk változásokat, és melyik változtatási alternatfvát fogadjuk el Azt sem kön.nyű 
megállapítani, hogy a szervezeti teljesítmény pozitfv vagy negatív irányú módosulása 
mennyiben múlott az elfogadott változtatási altematfva helyességén és mennyiben a 
megvalósítás sikerességén Mivel a szervezeti változtatások rövid távon általában más
fajta hatást gyakorolnak a teljesítményre, mint hosszabb távon, nagy körültekintéssel 
kell megválasztanunk, hogy mikor, és többszöri értékelés esetén milyen időközönként 
végezzük el az értékelést 

A fenti kérdések megválaszolása után döntenünk kell az alkalmazandó módszer-
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tanról is Általában véve azt mondhatjuk, hogy minél többféle szempontot és módszert 
ötvözünk, annál megbízhatóbb képet kaphatunk a lezajlott változásokról. A változta
tások értékelésébe a munkatársak mellett érdemes lehet külső szakértőket is bevarrni, 
mert így viszonylag objektív képet kaphatunk az eredményekről 

Ha az értékelés azt mutatja, hogy elértük a kitűzött célokat, az értékelést a lezá1ás 
követi. Nyugodtan állítható azonban, hogy az esetek többségében az értékelésből 
származó információk alapján újabb változtatásokra, korrekciókra van szükség Szél
sőséges esetben még az is elképzelhető, hogy az ismét jelentkező problémák vagy az 
újonnan felmerülő ötletek miatt a változtatási folyamat előlről indul 

A változtatási ötletek és döntések csak akkor válhatnak valósággá, ha támogatásuk· 
ra megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre. A sikeres változások elképzelhetetle
nek elegendő időbeli, anyagi és emberi ráfordítás nélkül. Mind a változtatási szükség
let felismerése és a változtatási ötletek felmerülése, mind a megfelelő javaslat kidolgo
zása és megvalósítása, mind a változások értékelése komoly ráfordításokat igényel 
A legnagyszerűbb javaslat is elbukhat a megvalósítás során, ha a döntéshozók nem 
bocsátották rendelkezésre a szükséges erőforrásokat Az értékelés elmaradása miatt 
ugyanakkor elvész a korrekció és továbbfejlesztés lehetősége 

A változtatás általános folyamatmodelljének lezárásaként és az egyes konkrét szer
vezetváltoztatási megközelítések bemutatása előtt fontos újra hangsúlyozni, hogy a 
szervezetek megváltoztatása korántsem követi mereven a bemutatott folyamatmodell
ben vázolt sorrendiséget Az egyes fázisok már csak azért sem különíthetők élesen el 
egymástól, mivel a folyamatot számos visszacsatolás, oda-vissza hatás és a célokban 
bekövetkező kisebb-nagyobb módosulás jellemzi Amint arra a szervezettervezés mint 
lehetséges szervezetváltoztatási megközelítés kapcsán még utalunk: a változások ter
vezési és megvalósítási fázisai nem egymás után következnek, hanem egymással átfed
ve és egymásra kölcsönösen hatást gyakorolva Ennek megfelelően az értékelési tevé
kenység is párhuzamosan fut a tervezéssel és megvalósítással A fenti általános modell 
mindezek ellenére jó keretet jelenthet ahhoz, hogy felvillantsuk a változtatási folya
mat tipikus fázisait és a kapcsolódó vezetői tevékenységeket 

5 .. 5 .. Szervezetváltoztatási megközelítések 

A szervezetek megváltoztatása kapcsán a kutatók és gyakorlati szakemberek számára 
a legutóbbi időkig a fő kérdés néha csak annyi volt, hogy miként lehet a meglévőhöz 
képest egy „igazán jó" szervezetet létrehozni, és melyik a ,,lehető legjobb", az „egye
dül üdvözítő" szervezetváltoztatási megközelítés, illetve módszer. A kérdés ilyen mó
don történő megfogalmazása meglehetősen leegyszerűsíti a szervezetek bonyolult va
lóságát, és félrevezeti a változások vezetőit 

Amennyiben áttanulmányozzuk ugyanis a szervezeti változtatások nemzetközi 
vagy hazai szakirodalmát, vagy közelebbről is megvizsgáljuk a külföldi és hazai ta
nácsadó cégek egy részének szervezetalakítási ajánlásait és a gyakorlatot, akkor ko
moly veszélyt jelentő tényezőkre figyelhetünk fel (Dobák, 1988). 
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„ Sztereotípiákban, tipusmegoldásokban való gondolkodás A típusmegoldások
ban gondolkodás, egy-egy újabb irányzat mindenhatóságának az elfogadása végigkfsé
r i a vezetés és szervezés fejlődésének útját Gondoljunk csak a participatív (a munka
vállalók széles körének döntésekben való részvételén alapuló) vezetési stílus 1960-as 
és 1970-es évekbeli rendkívüli elterjedtségére egész Nyugat-Európában. Magyaror-
szág sem mentes a szervezetalakítási, szervezési és vezetési „divatoktól" Jól megfi. 
gyelhető ez például azokban a divizionálási törekvésekben, amelyek az 1980-as évek 
második felére érték el hazánkat Mindkét esetben olyan vállalatoknál is bevezették az 
éppen uralkodó irányzatot, ahol a belső és a külső feltételek egészen mást kívántak 
volna meg (Természetesen a mának is megvannak az aktuális „divatirányzatai" és „di
vatdiktátor ai") 

• A .szélsőségek iránti hajlam Az előzőekhez számos vonatkozásban kapcsolódik 
a második veszélyforrás. A szervezés·· és vezetéselméletnek, illetve gyakorlatnak pél
dául napjainkig is szinte örökzöld témája a hatásköri centralizáció és decentralizáció 
kérdése Nagyon sokszor azonban nem a helyes arány keresésével, hanem a centrali
záció és a decentralizáció szembeállításával találkozhatunk az elméletben és a vállala
ti gyakorlatban egyaránt Ugyanez igaz a funkcionális és a termékelvű munkamegosz
tás látszólagos ellentétére Ez a szembeállítás ugyan kétségkívül leegyszerűsíti a szer
vezelváltoztatási, szervezetalakítási feladatot, ugyanakkor ezzel kiiktatjuk azokat a 
két szélső eset közötti megoldási lehetőségeket, amelyek éppen a környezet különbö
ző feltételeihez való alkalmazkodást biztosítanák 

· A szervezeti jellemzők izolált kezelése. Jó néhány szervezési, szervezetelméleti 
irányzatnál megfigyelhető, hogy csak egy vagy nagyon kevés szervezetváltoztatást és 
szervezetalakítás! befolyásoló tényezőt tartanak fontosnak. Az úgynevezett klasszi
kus irányzatok kizárólag a szervezet formális - strukturális elemeire koncentráltak, 
de a válaszaként megszületett human relations mozgalom is ugyanennek a hibának 
esett áldozatul, amikor gyakran csak a munkatirsak megelégedettségére összpontosí
tott Az ezen szervezetelméleti megközelítések talaján álló szervezetváltoztatási meg
közelítések is sokszor beleesnek ugyanebbe a hibába 

A kontingenciaelmélet megjelenése és fejlődése egyértelműsítette, hogy a szerve
zetváltoztatás módja és a létrehozott szervezet a főbb szempontokat tekintve meg kell 
hogy feleljen a környezeti feltételrendszernek A választott szervezetalakítási megkö
zelítés akkor tekinthető „helyesnek", ha illeszkedik a külső környezeti feltételekhez 
és a rövid időn belül változatlannak tekintendő adottságokhoz, továbbá a szervezet
változtatás tág értelemben vett céljaihoz. A mai turbulens környezeti viszonyok mel
lett az előzőekből következően egyre inkább úgy merül fel a kérdés, hogy miként le
het szervezeteinket alkalmassá tenni az állandó megújulásra. Ehhez pedig arra van 
szükség, hogy az eltérő, de egymást jól kiegészítő megközelítéseket integrált módon 
tudjuk alkalmazni 

Támaszkodva az irányított szervezeti változásokkal kapcsolatos általánosan ki
fejtett gondolatokra, ebben a fejezetben két fontos szervezetváltoztatási megköze
lítést mutatunk be: a szervezettervezést és a magatartástudományi szervezetfej
lesztést 
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A bemutatásra kerülő szervezetváltoztatási irányzatok eltérései több dimenzió 
mentén ragadhatók meg A megközelítések különböznek egymástól abból a szem
pontból, hogy 

„ milyen szervezetelméleti megközelítés húzódik a hátterükben; 
„ mit értenek szervezeti teljesítmény alatt; 
· a szervezet mely lényeges jellemzőit tartják a szervezeti teljesítmény szempontjá

ból elsődlegesnek; 
„ a lentiek alapján a szervezet mely lényeges jellemzőit kívánják elsősorban befo. 

lyásolni, megváltoztatni? 

5„5 .. 1„ Szervezettervezés (organizational design, Organisationsplanung) 

A szervezettervezési megközelítés főleg a szervezet formális-strukturális jellemzőinek 
a megváltoztatására irányul, a változtatási törekvések tárgya elsősorban a szervezeti 
struktúra A szervezeti struktúrák (illetve egyes részstruktúrák) kialakítása során tar
tós feladatköri, hatásköri és koordinációs szabályok gondolati megtervezésére, meg
valósítására és rögzítésére helyezi a hangsúlyt Ebben az értelemben a szervezetterve
zés elválaszthatatlan a vezetés úgynevezett „szervezési" feladatától. Erre már ott is 
felhívtuk a figyelmet jelezve, hogy az e fejezetben tárgyaltakat számos elméleti és gya
korlati szakember a szervezési funkció részének tekinti. Mi elsősorban didaktikai 
szempontból a változásokhoz kapcsoltuk a szervezettervezést, mint egy lehetséges 
szervezetváltoztatási koncepciót 

A szervezettervezés olyan szervezetelméleti modellekhez kapcsolódik, amelyek a 
szervezetet, illetve a szervezeti struktúrát úgy tekintik, mint a vállalatvezetés legfonto
sabb „eszközét" az általános vállalati célok elérése érdekében. A szervezettervezés alap
vetően vállalatgazdaságtani, vezetés- és szervezéstudományi kategória, elméleti hátterét 
a klasszikus szervezetelméletek és a kontingenciaelmélet jelenti Figyelmének közép
pontjában elsősorban az optimális végállapot és kevésbé a megvalósítás folyamata áll 

A szervezettervezés fő célja ennek megfelelően az, hogy a vállalat környezeti és bel·· 
ső adottságaihoz alkalmazkodó - műszaki, ökonómiai és társadalmi szempontok alap
ján egyaránt - hatékony szervezeti struktúrát alkosson, amely egyrészt stabilitással, 
másrészt a szukséges alkalmazkodási képességgel rendelkezik 

A stabilitás és rugalmasság együttes kezelése (amelynek fontosságáról korábban ír
tunk) különösen a dinamikusan változó környezeti feltételek mellett jelent igen nagy 
feladatot a szervezettervezők számára. Dinamikus környezetben ugyanis csak akkor 
lehet eredményes egy szervezet, ha állandóan megújul, változik (illetve magában hor
dozza ennek lehetőségét) A vállalati vezetés azonban eredménymegtartásra törek· 
szik, ami miatt belép egy - az eredményes szervezetet - stabilizáló mechanizmus, s ez 
utóbbi akaratlanul is gátat jelent az állandó változási kényszereknek 

Ezt a paradoxont - kis túlzással - a szervezettervezés alapdilemmájának is nevez
hetnénk: miként lehet a két, legtöbbször ellentétes irányú tendenciát úgy szinkronba 
hozni, kiegyensúlyozni, hogy „kvázi optimális" megoldáshoz vezessen .. A szervezetter-
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vező tehát azzal a - látszólag megoldhatatlan - feladattal áll szemben, hogy olyan 
rendszereket kell létrehoznia, amelyek a stabilitás elvének betartása mellett nagyfokú 
alkalmazkodási képességgel rendelkeznek - azért, hogy a vállalat sikeres működését 
hosszabb távra is biztosíthassa. 

A szervezettervezési tevékenység sikerességét (azaz a szervezeti teljesítményre gya
korolt hatását) az előzőeknek megfelelően a következő elemeken keresztül ragadhat
juk meg: 

l A szervezet stabilitása: 
11. A szervezet egyértelmű célmeghatározó és célmegvalósító képessége: 

a) Egyértelmű részcélok 
b) Részcélok összehangolásának lehetősége 
e) A feladatok, a hatáskörök és a felelősségi rendszer összhangja 

l 2. A döntési folyamatok gyorsasága és minősége: 
a) Idő- és információszükséglet összehangoltsága 
b) A prioritások egyértelműsége, a konfliktust feloldó mechanizmusok kiépí~ 

teltsége 
1 3. Egyértelmű koordinációs mechanizmusok, stabil koordinációs költségek 

2. A szervezet f/exibilitárn, alkalmazkodóképessége 
2.1 Képesség a környezet mennyiségi és minőségi változásainak megfelelő vá

laszadásra: operatív és/vagy stratégiai és/vagy strukturális válaszadási ké
pesség 

2.2. Az alkalmazkodáshoz sztikséges döntések meghozatalakor a centralizáció -
decentralizáció megfelelő aránya 

3 A szervezeti redundancia (azaz a szervezeti tartalékok) hatékony kezelése, illetve 
minimalizálása 

4. A szinergiahatások minél erőteljesebb érvényesítése 
5. A szervezeti hatékonyság miatt létrejövő általános vállalati és gazdálkodási telje·· 

sítményjavulás 
A szervezettervezés sikeressége a stabilitás és flexibilitás egyensúlyának megterem

tése mellett más tényezőkön is múlik Ezek a következők: 
- A szervezettervezésnek alapvetően nem ad hoc jellegűnek, hanem hosszú távra 

szóló, fővonalaiban szisztematikusan megtervezett és szervezett tevékenységeknek 
kell lennie 

· A szervezettervezésnek sajátságos prognosztizálási, illetve szimulációs feladatot 
kell megoldania A környezeti, szervezeti strukturális és magatartási változások előre
vetítésével el kell kerülnie az élesen jelentkező szervezeti problémákat, vezetési válsá
gokat A szervezettervezési feladatokat úgy kell időzíteni, hogy a sztikséges struktúra
alakítások lehetőleg szorító időkényszer nélkül legyenek bevezethetők 

· A szervezettervezésnek ugyanakkor képesnek kell lenni arra, hogy a teljesen vá-· 
ratlanul jelentkező eseményeket is „kivédje". 

- Lényeges követelmény, hogy a szervezettervezés az állandóságával biztosítsa az~ 
hogy a vállalati célok elérése érdekében szükséges strukturális és személyi változások 
ne lépjék át az elviselhetőség határát 
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• Végül: biztosítani kell, hogy a szervezettervezés a vállalati tervezés egészével, il
letve részterületeivel is összhangban legyen 

Mindezekhez szükséges azonban egy rendkívül fontos kiegészítés .. A szervezetter
vezési megközelítés teljes mértékben elfogadja, hogy a szervezeti struktúrák alakulá
sát a szervezet hosszabb távon is viszonylag változatlan adottságai és a környezeti fel
tételek határozzák meg, de ez korántsem jelent számára valamiféle determinizmust 
Mint ahogy arról már korábban - a stratégiai választás (strategic choice) tárgyalása
kor - is volt szó, a szervezetnek lehetősége van az adott feltételek között is némileg el
térő válaszokat adni a környezeti kihfvásokra, illetve hosszabb távon - tudatos straté
giával - a szervezet működését befolyásoló tényezők egy része is megváltoztatható 
(például új piacok keresése, a technológia átalakítása) Azaz: a szervezettervezést egy
fajta kettősség jellemzi Egyrészt törekedni kell arra, hogy az adottságoknak és kör
nyezeti feltételeknek leginkább megfelelő struktúrák, formák jöjjenek létre; másrészt 
- tudatos stratégiával és akciókkal - a szervezeti teljesítményeket és hatékonyságot 
rontó szituációs feltételeket (befolyásoló tényezőket) kell megváltoztatni 

Ezek a célok a valóságban sohasem teljesülnek maradéktalanul. Alapvetően azért 
nem, mert a környezet, valamint a szervezeti érdekeltségi és hatalmi viszonyok, maga
tartási jellemzők változásai csak igen korlátozott mértékben számíthatók ki és tervez
hetők Éppen ezért a szervezettervezéssel szemben támasztott követelményeket csak 
úgy lehet kielégíteni, ha nem merev folyamatnak, hanem alapvetően iteratív jellegű 
tevékenységnek; vagy másképpen: sajátos tanulási folyamatnak fogjuk fel a szerve
zettervezést 

Ezen utóbbi állftással a szervezettervezési irányzaton belül is fölbukkan az irányi~ 
tott szervezeti változások egyik alapkérdése: mi a tervezés, a koncepció alkotás és ki
dolgozás viszonya a megvalósításhoz A szervezettervezési szakemberek utóbbi évti
zedben kialakult véleménye szerint semmiképpen sem beszélhettink merev szétvá
lasztásról Nem érvényes tehát a 32. ábra. 

32„ ábra 
A szervezettervezés külön tervezési és megvalósítási folyamatként való kezelése 

~~~-le-~-e-ze_·,~~~f-~~~~~~~~-~1~~M-e-g-va-lo-·s-it-ás~~ 
Idő 

Sokkal inkább az iteratív jelleg dominál, ami egyben azt is jelenti, hogy a tervezés 
és megvalósítás időben átfedve folyik, úgy, ahogyan ezt a 33. ábra mutatja. 
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33, ábra 
A szervezettervezés 1nint iteratí\: tervezési és megvalósítási folya1nat 

I ervezés 

Megva!ósftás 

Idő 

A szervezettervezés az irányzat modern képviselőinek megállapításai szerint 
(Nyström-Starbuck, 1981) nem kezelhető a természettudományban szokásos terve
zés min táj ár a sem A természettudományos tervezés lehetősége ugyanis csak megis„ 
mert és korrekt módon leírt rendszerekre áll fenn„„ Ez viszont nem mondható el a szer
vezetekkel kapcsolatban 

A szervezettervezési problémamegoldás során tehát a vezetők a trial and error, az
az a próbálgatásos módszer analógiájára kísérelnek meg szervezetalakítási terveket 
készíteni és alkalmazni A megoldási kísérletek tapasztalatain okulva újabb tervekké
szúlnek az idő múlásával módosuló, újabb szervezeti problémák megoldására„ Ily mó
don a szervezettervezési folyamat korábbi állftásunknak megfelelően: iterativ tervezé
si és tervvégrehajtási folyamattá válik 

A szervezettervezési irányzat elismeri azt, hogy a vállalatok, szervezetek sajátos po
litikai, hatalmi egységek is, amelyek így vagy úgy, de általában követik a társadalmi 
mozgásokat Ebből adódóan a szervezettervezésnél számolni kell bizonyos nehezen 
kezelhető tényezőkkel (pl. szervezeti-intézményi ellenállás, kúlső hatalmi szervek in
direkt vagy láthatatlan hatása), amelyek meggátolják vagy éppen ellenkezőleg, ki is 
mozd1thatják a holtpontról a szervezettervezési munkálatokat Az említett tényezőket 
azért nehéz kezelni, mert a szervezettervezési megközelítés gyakran nem érzi ezeket 
kompetenciájába tartozónak 

5„5 .. 2„ Magatartástudományi szervezetfejlesztés (organization developmef!t, 
Organisationsentwicklung) 

A magatartástudományi szervezetfejlesztés (továbbiakban csak szervezetfejlesztés42) 
az irányított szervezeti változások olyan megközelítése, amely elsősorban a szerveze
tek emberi oldala felől közelít a problémához, a formális szervezeti struktúra megvál
toztatása csak másodsorban érdekes 
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A szervezetfejlesztési erőfeszítések legfőbb célja az, hogy az emberi szükségletek
nek megfelelően és a hatékonysági követelményekkel összhangban megváltoztassák a 
szervezet magatartási és társas viszonyait A szervezetfejlesztési tevékenység irányul
hat a csoportközi viszonyok és a csoportok közötti kommunikáció javítására, a szerve
zet célkitűzési, tervezési és döntési folyamatának tökéletesítésére, a munka minőségé
nek javítására, a szervezeti kultúra és légkör átalakítására, a szervezetben felhalmozó
dó tudás és a szervezet problémamegoldó képességének növelésére, és ezek révén 
végső soron a szervezeti teljesítmény javítására (Cummings és Worley, 1993). Ilyen 
értelemben a szervezetfejlesztés rendkívül erősen kapcsolódik a vezetésnek a „köz
vetlen irányítás" kapcsán megfogalmazott feladataihoz„ Mint ahogy a „szervezési" ve
zetési funkciót és a változásokhoz kapcsolódó szervezettervezési tevékenységet is el
választottuk, úgy a magatartástudományi szervezetfejlesztést is - jórészt didaktikai 
okokból - külön tárgyaljuk a „közvetlen irányítás" vezetési funkciójától 

A szervezetfejlesztés magatartástudományi (szociálpszichológiai, döntéselméleti, 
részben szociológiai) bázisokon alapul, szervezetelméleti háttere az emberi viszonyok 
tana (human relations), a magatartástudományi döntéselmélet, illetve a szervezeti ma
gatartástudomány (organizational behavior) A szervezettervezéssel szemben a fő 
hangsúly itt nem a végcél formális szervezeti kategóriákban történő leírásán van, sok
kal inkább a változások folyamatán (menetén, mikéntjén, irányán), illetve a folyamatos 
előrehaladás elérésén„ A szervezetfejlesztést a szervezeti szereplők változtatási folya
matban való viszonylag nagyfokú részvétele jellemzi Eredményeként a szervezetek
ben föleg inkrementális változások következnek be 

Átfogó igényű meghatározásként az alábbi definídót tekinthetjúk a szervezetfej
lesztés lényegének: 

„A szervezetfejlesztés tudatosan kialakított, hosszú távú erőfeszítés a szervezeti ha
tékonyság és adaptációs képesség megváltoztatására a magatartástudományi ismere
tek és technikák felhasználásával." (French-Bell, 1978. 14-15„ old.) 

Cummings és Worley (1993) hozzáteszi még, hogy a szervezetfejlesztési progra·· 
mok célja nemcsak a szervezeti problémák magatartástudományi eszközökkel törté
nő megoldása, de a szervezetek azon képességének kifejlesztése is, hogy saját maguk 
legyenek képesek feltárni és megoldani a szervezetben felmerülő problémákat Ez 
csak úgy lehetséges, ha sikerül újjáéleszteni és aktiválni az egyéni és csoportos tevé-

42 A „magatartástudotnányi· jelzőt az elméleti tisztaság kedvéért használjuk A hazai gyakorlatban a 
szervezetfejlesztés kifejezés alatt nagyon sokan ugyanis a strukturális jellemzőkre irányuló, a szervezet 
tervezés témakörébe tartozó változtatási tevékenységet is értenek A szervezetfejlesztés e fejezetben ki· 
fejtésre kerülő tartalma hazai szaken1bereink közül Varga /(ároly, Deák.János, J(ovács Sándor (1 pé!dá· 
ul a nevezettek Szervezetfejlesztési Füzetek cimű sorozatban megjelent írásait, illetve Varga f(ároly 
(1986) alap1nunkának tekinthető művét), illetve /(indler-/(iss-Máriás (1982), vala1nint La dó és Magyari 
Beck {198'7) által képviselt felfogáshoz áll köze! Az e témához kapcsolódó releváns munkák, illetve 
irányzatok bizonyítják, hogy a - képzettségüknél, ismereteiknél fogva sokszor eltérő alapállású - kuta. 
tók. szake1nberek igényessége végül is az általuk használt szervezetfejlesztés kategóriáit nem engedi 
egyoldalúvá tenni: a szerve7.et fonnális jellemzőit és a 1nagatartási tényezőket - eltérő súlyozással -
együtt kezetik (! például Nemes, 1974; f{ovác.s, 19'78; Deák, 1979; Máriás, 1979; Marosi, 1981; Antal, 
1986; f(ocsis-Sereqi, 1986) 
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kenységeket A szervezetfejlesztési programok megtervezése és végigvitele igen ko
moly speciális (pL pszichológiai, magatartástudományi) ismereteket és gyakorlatot 
kfván. 

Az irányzat további célja, hogy tökéletesftse azokat az eszközöket és módszereket, 
amelyek segftségével diagnosztizálni lehet a szervezet magatartási szempontból fon
tos külső környezetét, belső adottságait és az azokból adódó lehetőségeket Segft üt
köztetni a különböző változtatási igényeket, támogatja a változó feltételekhez való al
kalmazkodást, és elősegíti, hogy a szervezet tanulni tudjon a múltbeli tapasztalatok
ból (French-Bell, 1978) 

A szervezetfejlesztésnek világosan elkülöníthető irányzatai vannak. Az elmélet gyö
kerei az 1940-es évekig nyúlnak vissza, maga a kifejezés azonban az 1960-as évek 
után vált ismertté A szakirodalomban szokásos megkülönböztetés szerint elválik egy
mástól a szervezeten belúli emberi kapcsolatokat középpontba állító amerikai és a 
szervezet egészének problémáit szociológiai szempontból tárgyaló európai irányzat 
(Varga, 1981) 

Az 1980-as évek szervezetfejlesztési célkitűzéseinek határozott trendje, hogy haté
konyan hozzájáruljon a szervezeti kultúra megváltoztatásához. A korábbi szervezet
változtatási erőfeszítések kudarcának gyakori oka volt a szervezet kulturális adottsá
gainak és kötöttségének figyelmen kívül hagyása A szervezetfejlesztés ugyanakkor 
jellegénél, tudományos és gyakorlati rendeltetésénél fogva alkalmas a szervezeti kul
túra problematikájának kezelésére (Sashkin és Burke, 1987). 

A szervezetváltoztatás szervezetfejlesztési megközelítése mögött az emberekre, a 
csoportokra és a szervezetekre vonatkozó hármas előfeltevésrendszer húzódik meg 
(French, 1969) 

• Az emberekre vonatkozó előfeltevések 
1. A legtöbb emberben van belső igény a személyes fejlődésre, és ezeket leginkább 

olyan környezetben lehet megvalósítani, amely egyszerre támogató és kihfvó. 
2 A munkatársak többsége sokkal nagyobb dolgokat képes és hajlandó megtenni a 

szervezeti célok eléréséért, mint amit a legtöbb szervezet megenged számukra. 
• A csoportokra vonatkozó előfeltevések 
L Az emberek igénylik, hogy egy vagy több olyan csoport (ún referencia-csoport) 

elfogadja őket, amelyekkel együtt tudnak működni és amelyek életüknek, munkájuk
nak természetes közegéül szolgálhatnak 

2. A legtöbb ember számára - pszichológiai szempontból - az egyik leglényegesebb 
referenciacsoportot a munkatársak és a felettesek, azaz a munkacsoport jelenti 

3. A csoport hatékonyságát maximalizálni kívánó formális vezető nem képes min
den helyzetben és időben az összes vezetői funkció gyakorlására, így minden csoport
tagnak segíteni kell (őt és egymást) a kieső funkciók pótlásában 

• A szervezetekre vonatkozó előfeltevések 
l A szervezeteket általában az egymással átfedő és összefüggő munkacsoportok al

kotják. Ezen munkacsoportok tevékenysége kölcsönösen hatással van egymásra 
2 A legtöbb szervezet kultúrája elnyomja azoknak az érzéseknek a kifejezését, 

amelyeket az emberek egymás iránt és az általuk észlelt szervezeti célok iránt érez-
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nek Az elfojtott érzelmek visszaütnek a problémamegoldási folyamatban, a munkával 
való megelégedettségben és a személyek fejlődésében 

3. Az érzelmeknek a szervezet számára fontos tényezőként való kezelése számos le
hetőséget nyújt a célkitűzés, a vezetés, a kommunikáció, a problémamegoldás, a cso
portközi együttmüködés és a morál fejlesztésére 

4. Az egyének közötti bizalom, támogatás és együttműködés a legtöbb szervezet
ben sokkal alacsonyabb szintű, mint amennyire az szükséges vagy kfvánatos volna. 

5. A „győztes-vesztes" stratégiák bizonyos helyzetekben megfelelőek lehetnek az 
egyének és a csoportok között, ugyanakkor a szervezeti problémák hosszú távú meg
oldása szempontjából semmiképp sem optimálisak 

6 .. A szervezetfejlesztési erőfeszítések akkor vezetnek eredményre, ha azokat meg
felelő változtatások kísérik a teljesítményértékelési, ösztönzési, képzési, személyzeti 
és feladatmegosztási alrendszerekben 

A szervezetfejlesztésnek elméleti, tudományos alapjaival összhangban kialakult 
egy sajátos gyakorlati eszköztára is. Ez az eszköztár különböző magatartástudomá
nyi, pszichológiai módszereket felhasználó ún szervezeti beavatkozásokat foglal ma
gában Ezek a szervezeti beavatkozások olyan akciók, amelyek során az érintett szer
vezeti tagok megértik, elfogadják és/vagy megtanulják a szervezetfejlesztési szakér
tők által átadni kívánt (és a szervezeti hatékonyság növelését szolgáló) értékeket, atti
tűdöket, viselkedési és együttműködési módokat 

Ezen beavatkozásoknak a gyakorlatban több típusa alakult ki, amelyek a diagnosz
tizált szervezeti problémák és az elérni kívánt eredmények függvényében kerülhetnek 
alkalmazásra 

A szervezetfejlesztéshez szükséges speciális szakismereti igények folytán az alkal
mazók igen gyakran támaszkodnak az úgynevezett szervezetfejlesztési tanácsadók 
közreműködésére. Szervezetfejlesztési tanácsadónak nevezzük azt a szervezeten kí
vüli szakembert, aki kezdeményezi, ösztönzi vagy elősegíti a szervezetfejlesztési prog
ramot Néha előfordul az is, hogy a szervezetfejlesztési tanácsadó belső munkatárs 

A külsők előnye az, hogy ők más szemszögből, tárgyilagosabban látják a szervezeti 
jelenségeket, és függetlenek a szervezet jutalmazási rendszerétől. A belsők, mint a 
szervezet tagjai, első kézből származó információkkal rendelkeznek a szervezet for
mális és informális működéséről, a kommunikációs rendszerről, a döntéshozatali 
módszerekről és a szervezet hatalmi viszonyairól Ugyanakkor ki is vannak szolgáltat
va a szervezeten belüli hatalmi tényezőknek, ami viszont korlátozza lehetőségeiket 

Viszonylag gyakori és célravezető megoldás a külsőkből és belsőkből összeállított 
tanácsadó csoport létrehozása, mert így az előbb említett előnyök ötvöződhetnek 

A szervezetfejlesztés folyamatmodellje 

Egy tipikus magatartásfejlesztési program hat szakaszra osztható fel (Mi/tan, 
1981) 

1 Problématudatosítás - a változás szükségessége.. A szervezetnek tudatára kell 
ébrednie annak, hogy „valami nincs rendben", hogy a dolgok jobban és hatékonyab-
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ban is mehetnének Ez szükséges előfeltétele annak az elhatározásnak, hogy bele kell 
kezdeni egy átalakítási, változtatási folyamatba 

2. A tanácsadó belépése. A probléma feltáráshoz érdemes tanácsadók segítségét 
igénybe venni, akik lehetnek külsők és belsők is egyaránt Ezt rendszerint valamely 
felső vezető kezdeményezi, vagy ha más, akkor is szükséges a felső vezetés támogatá
sa, jóváhagyása. A tanácsadók és a szervezetek között kezdetben kialakuló kapcsola
tok minősége ugyanis alapvető fontosságü a program sikere szempontjából.. Ebből ki·· 
folyólag mindkét félnek még a kezdet kezdetén célszerű tisztázni az egymás iránti el
várásaikat és kötelezettségeiket, valamint a célokat és a felelősség kérdését 

3. Diagnózis. Miután kialakult a munkakapcsolat a fogadó szervezet (szakszóval: 
kliensrendszer) és a tanácsadók között, a problémák pontosítása következik E fázis 
első lépéseként el kell dönteni, hogy honnan, milyen módszerekkel (interjú, kérdőív 
stb ), milyen adatokat gyűjtsenek a szervezetről Második lépésként az adatok széles 
körű visszacsatolása következik, hogy közösen elemezhessék azokat, és együttesen 
határozzák meg a problématerületeket Ezt többszöri iterációval célszerű pontosítani, 
mert az igazi probléma legtöbbször nem az, amelyik elsőként tűnik fel az elemzés so
rán Végezetül pontosan meg kell határozni azokat a problémákat, amelyekre megol
dást kívánnak találni. Ha azok száma tűlzottan nagy, akkor fontossági sorrendbe kell 
állítani őket és a legfontosabbakkal kezdeni a beavatkozást 

4. Akcióterv Ha a probléma és annak okai ismertté válnak, akkor megtörténhet a 
beavatkozási akcióterv kialakítása Ez tartalmazza a megoldásokhoz vezető lépések, 
programok sorozatát Ennek mindenképpen magában kell foglalnia a meglévő rend
szer „felolvasztását" és „visszafagyasztását", valamint az elérendő célokat A meglévő 
rendszer „felolvasztásán" a rögzült szervezeti, kulturális és magatartási szabályok fel
lazítását, míg a „visszafagyasztáson" ugyanezek új normáinak intézményesítését ért
jük Az elérendő célok pontos megfogalmazása elősegíti a diagnózis pontosságának 
ellenőrzését, és a végén a változtatás hatékonyságának megítélését 

5 Megvalósítás A lépésenként részletezett akcióterv nagyban elősegíti a változta
tási program megvalósítását, a folyamatos visszacsatolás pedig lehetővé teszi a diag
nózis és az akcióterv esetleges korrigálását is. A változtatási folyamat végére érve kü
lönösen fontos az új viselkedésformák stabilizálása, vagyis az úgynevezett „visszafa
gyasztás", hogy a kiinduló állapotba való visszarendeződés be ne következhessék 

6 A szervezetfejlesztési program befejezése. A legutolsó szakasz a tanácsadó levá
)ása a rendszerről, utána a szervezetnek már önállóan kell működnie Ez könnyen 
megvalósítható akkor, ha a kliensrendszer a program eredményeként önállóbbá, füg
getlenebbé vált, és fejlődött önmegújító képessége is Amennyiben ez nem követke
zett be, célszerű további programokkal folytatni a megkezdett munkát Ellenkező 
esetben a tanácsadók leválása nem lesz problémamentes 

A szervezetfejlesztés legújabb irányzatai a fenti modelltől annyiban térnek el, hogy 
a tanácsadó szerepét nem kizárólag a problémamegoldásban látják, hanem abban, 
hogy hozzásegíti a szervezetet saját helyzetének állandó javításához .. Azzal érvelnek, 
hogy a bonyolult és változékony környezeti feltételrendszer mellett a szervezetfejlesz
tés nem szorítkozhat adott, konkrét problémák megoldására, ennél tovább kell men-
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ni~: el kell érnie, hogy a szervezet állandóan megújuljon és képes legyen - tulajdon
keppen folyamatosan - megváltozni (Cooperrider és Srivastva, 1987; Cummings és 
Worley, 1993) .. 

A szervezetfejlesztési megközelítés szervezeti teljesítmény felfogása alapján a vál·· 
toztatási program eredményessége a következő elemekben mutatkozhat meg: 

" A szervezetben felhalmozódott és felhasználható tudás (ismeretek, készségek és 
képességek) és kreativitás szintje, illetve ezek növekedési üteme. 

· A szervezeti légkör alakulása (pL biztonságérzet, általános elégedettségi szint) 
• A szervezeti tagoknak a feladatokhoz, a tevékenységekhez való hozzáállása, illet

ve az ebbéli változások iránya 
• Változások a magatartásban; a szervezeti tagok magatartásváltozásának jellege 
• A szervezetben, szervezeti egységben, illetve munkafolyamatban gondolkodó, a 

szervezeti összcélokkal azonosulni képes munkatársak (és főleg vezetők) arányának 
növekedése 

• A szervezeti tagok között, illetve az egyes csoportok közötti kapcsolatok alakulá
sa (pl. hatékony kommunikáció, információmegosztás, bizalom és együttműködés) 

" A szervezet rugalmasságának, adaptációs és innovációs képességének növeke
dése 

5 .. 5 .. 3 .. Az irányzatok együttélése 

Az 1990-es évekre_ a bemutatott irányzatok „tiszta" formákban való megjelenése gya
korlatilag elttint Erzékeltettük, hogy a szervezettervezés korszerü felfogásában már 
közös logikai keretbe került a szervezetalakítás tervezési és végrehajtási szakasza is 
A „szervezetmérnöki" tevékenység új, a gyakorlathoz közelebb álló alapokra került, 
melynek során - főként a szervezetszociológia befolyása miatt - a szervezeti élet „pu
hább" oldalai is fontos szerepet játszanak a szervezeti struktúrák tervezése és átalakí
tása során A szervezettervezési modell egyre inkább kiegészül az emberi tényező be
kapcsolásával, illetve a kulturális és hatalmi szempontok figyelembevételével 

A szervezetfejlesztésben is hasonló elmozdulás figyelhető meg az elmúlt évtized
ben, csak éppen ellenkező előjellel A szervezetfejlesztők keresik a kontaktust a forma
lizáltabb, technokratikusabb felfogású szervezetalakítókkal. Mi több, a szervezetfej
lesztés legfrissebb irányzatai maguk is a rendszerszemléletet hangsúlyozzák, és figyel
müket teljes szervezetek vagy szervezeti egységek (és nem egyes személyek vagy szű
kebb csoportok) teljesítményének javítására fordítják ( Cummings és Worley, 1993) 

A szervezetváltoztatási és szervezetalakítási tevékenységtől úgy várhatunk el jó 
eredményeket, ha az eltérő megközelítéseket (így a szervezettervezést és a szervezet
fejlesztést) mint egymást kiegészítőket tudjuk kezelni, és az alkalmazás során képe
sek vagyunk integrálni az eltérő megközelítésekből származó előnyöket Ez már csak 
azért is fontos, mert amint korábban már tárgyaltuk, a szervezeti változtatás egyben 
tanulási folyamat is. A szervezetben bekövetkező tanulást viszont a személyiségje
gyek, motivációk és egyéni ismeretek, valamint a külső környezeti események mellett 
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alapvetően befolyásolja a szervezet felépítése, a szervezetre jellemző folyamatok és a 
szervezeten belüli vezetési, érdekeltségi és hatalmi viszonyok is .. Ezeket a tényezőket 
egytitt kell kezelntink Az integráció viszont csak akkor lehetséges, ha az egyes meg
közelítések szakértői kölcsönösen tisztelik egymást, és hajlandóak a folyamatos kom
munikációra és egytittműködésre 

Látva a tiszta elméleti irányok jelentős egymásrahatását, felmerül a kérdés, vajon 
nem egy új, teljesen átfogó szervezetváltoztatási modell kialakulásának vagyunk-e ta
núi Véleményünk az, hogy nem Ilyen modell ugyanis nem létezik, mint ahogy nem lé
tezik univerzális szervezetelméleti modell sem A szervezeti vizsgálat, a megközelítés 
konkrét körtilményei igazítanak el bennúnket abban, hogy mely szervezetelméleti mo
dell bfr a legnagyobb magyarázó, vagy éppen normatív erővel Ugyanígy a szervezet
változtatási modellek közül is csak az adott szervezetváltoztatási probléma függvé
nyében lehet egyik vagy másik megközelítést előtérbe állftani. 

A problémákkal szembekerülő vezetőknek a konkrét szervezeti, vállalati szituációk 
kapcsán, a mindennapokban kell tudniuk választani az egyes megközelítések között, 
illetve megvalósítani azok integrációját Mint láttuk, ez nem könnyű feladat A vezetők 
jótékony pragmatizmusa mégis nagyon sok esetben modellektől és irányzatoktól füg
getlentil alkalmazkodik a helyzethez, gyakorlatban valósítva meg az egyes megközelí
tések szintézisét 

A szervezeti változások vezetőinek, és az őket támogató tanácsadóknak ugyanakkor 
nagy a felelőssége is: egy-egy változtatási program sikere vagy kudarca nemcsak az 
adott probléma megoldása szempontjából lényeges, hanem nagy hatással van a szerve
zet jövőjére is. Egy sikeres változtatási program újult erőt ad a később felmerülő szer
vezeti változtatások eredményes megvalósltásához, és ezáltal növeli a szervezet adaptá
ciós képességét Egy kudarcba fulladt vagy rosszul vezetett változtatás ezzel szemben 
negatív hatást fog gyakorolni a későbbiekben felmerülő problémák és lehetőségek ke
zelésére, és nagy eséllyel csökkenteni fogja a szervezet adaptációs képességét is. 

Összegzéstil ezért ismételten megfogalmazzuk a szervezeti változtatások néhány 
fontos tételét: 

• A szervezetváltoztatás nem követhet egyenmegoldásokat, „recepteket" A változ
tatás tartalma (tárgya) és folyamata (menete, mikéntje, iránya, időzítése) mindig az 
adott, konkrét körülményektől függ A szervezetváltoztatást ezért alapos helyzetelem
zésnek kell megelőznie 

• A szervezetváltoztatáshoz elegendő erőforrásnak kell rendelkezésre állni. Az erő
források közti! kiemelten fontos a vezetők ideje, energiája és elkötelezettsége 

- A vezetés támogatása nélkül a szervezeti változtatások kudarcra vannak ítélve. 
(Ez alól kivétel természetesen, ha a változtatás célja éppen a jelenlegi vezetés lecseré
lése Ekkor azonban a tulajdonosoknak kell a változásvezetői szerepet betölteni.) 

• A szervezeti változtatás sikeressége alapvetően ti.igg attól, hogy a vezetők mellett 
a szervezet többi kritikus szereplője (elsősorban az alkalmazottak és a tulajdonosok) 
elkötelezett-e a változások mellett A változásokkal szembeni ellenállás a folyamat ter
mészetes velejárója A változtatási folyamat során a változások vezetőinek - a lehető
ségekhez mérten - ezért törekednitik kell arra, hogy a szervezet tagjait a megvalósítás 
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mellett bevonják a fontosabb döntésekbe is .. A változtatás nemcsak a vezetők feladata, 
hanem az összes szervezeti szereplőé 

• A szervezeti változtatás iteratív, tanulási folyamat A változások vezetőinek ezt a 
tanulási folyamatot, azaz saját, a szervezeti tagok és a szervezet egészének tanulását 
kell tudniuk menedzselni 

· A szervezeti változások a szervezetek életének mindennapjává váltak A sikeres 
vezetőknek nem csupán adott változtatási projektekben kell gondolkodni, hanem a fo
lyamatos változások irányításában Ennek érdekében a szervezetet úgy kell kialakíta
ni, hogy az képes legyen megújulni, a környezetben bekövetkező változásokhoz pre
aktiv módon alkalmazkodni és a környezetet proaktív módon befolyásolni 

• A szervezeti változás képessége egyre inkább a szervezetek alapvető képességévé 
(core competence) válik 

A szervezeti változtatás során a vezetőknek ügyelniük kell arra, hogy a szervezet 
egyéb alapvető képességeit ne befolyásolják negatív módon A változtatásoknak a 
szervezet meglévő alapvető képességeire kell épülniük 

• A szervezeti változások sikerességét növeli, ha a vezetők nem csupán részproblé
mákat kívánnak kezelni, hanem rendszerszemléletben és hosszabb időhorizontban 
gondolkodva közelítenek szervezettikhöz 
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alapvetően befolyásolja a szervezet felépítése, a szervezetre jellemző folyamatok és a 
szervezeten belüli vezetési, érdekeltségi és hatalmi viszonyok is. Ezeket a tényezőket 
együtt kell kezelnünk Az integráció viszont csak akkor lehetséges, ha az egyes meg
közelítések szakértői kölcsönösen tisztelik egymást, és hajlandóak a folyamatos kom
munikációra és együttműködésre 

Látva a tiszta elméleti ír ányok jelentős egymásrahatását, felmerül a kérdés, vajon 
nem egy új, teljesen átfogó szervezetváltoztatási modell kialakulásának vagyunk-e ta
núi. Véleményúnk az, hogy nem Ilyen modell ugyanis nem létezik, mint ahogy nem lé
tezik univerzális szervezetelméleti modell sem A szervezeti vizsgálat, a megközelítés 
konkrét körülményei igazítanak el bennünket abban, hogy mely szervezetelméleti mo
dell bfr a legnagyobb magyarázó, vagy éppen normatív erővel. Ugyanígy a szervezet
változtatási modellek közül is csak az adott szervezetváltoztatási probléma függvé
nyében lehet egyik vagy másik megközelítést előtérbe állítani. 

A problémákkal szembekerülő vezetőknek a konkrét szervezeti, vállalati szituációk 
kapcsán, a mindennapokban kell tudniuk választani az egyes megközelítések között, 
illetve megvalósítani azok integrációját Mint láttuk, ez nem könnyű feladat A vezetők 
jótékony pragmatizmusa mégis nagyon sok esetben modellektől és irányzatoktól füg
getlenúl alkalmazkodik a helyzethez, gyakorlatban valósítva meg az egyes megközelí
tések szintézisét 

A szervezeti változások vezetőinek, és az őket támogató tanácsadóknak ugyanakkor 
nagy a felelőssége is: egy-egy változtatási program sikere vagy kudarca nemcsak az 
adott probléma megoldása szempontjából lényeges, hanem nagy hatással van a szerve
zet jövőjére is. Egy sikeres változtatási program újult erőt ad a később felmerülő szere 
vezeti változtatások eredményes megvalósításához, és ezáltal növeli a szervezet adaptá
ciós képességét Egy kudarcba fulladt vagy rosszul vezetett változtatás ezzel szemben 
negatív hatást fog gyakorolni a későbbiekben felmenilő problémák és lehetőségek ke
zelésére, és nagy eséllyel csökkenteni fogja a szervezet adaptációs képességét is 

Összegzésül ezért ismételten megfogalmazzuk a szervezeti változtatások néhány 
fontos tételét: 

• A szervezetváltoztatás nem követhet egyenmegoldásokat, „recepteket" A változ
tatás tartalma (tárgya) és folyamata (menete, mikéntje, iránya, időzítése) mindig az 
adott, konkrét körülményektől fUgg A szervezetváltoztatást ezért alapos helyzetelem
zésnek kell megelőznie 

• A szervezetváltoztatáshoz elegendő erőforrásnak kell rendelkezésre állni. Az erő
források közül kiemelten fontos a vezetők ideje, energiája és elkötelezettsége 

• A vezetés támogatása nélkül a szervezeti változtatások kudarcra vannak ítélve. 
(Ez alól kivétel természetesen, ha a változtatás célja éppen a jelenlegi vezetés lecseré
lése. Ekkor azonban a tulajdonosoknak kell a változásvezetői szerepet betölteni) 

• A szervezeti változtatás sikeressége alapvetően fUgg attól, hogy a vezetők mellett 
a szervezet többi kritikus szereplője (elsősorban az alkalmazottak és a tulajdonosok) 
elkötelezett-e a változások mellett A változásokkal szembeni ellenállás a folyamat ter
mészetes velejárója A változtatási folyamat során a változások vezetőinek - a lehető
ségekhez mérten - ezért törekedniük kell arra, hogy a szervezet tagjait a megvalósítás 
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mellett bevonják a fontosabb döntésekbe is .. A változtatás nemcsak a vezetők feladata, 
hanem az összes szervezeti szereplöé. 

• A szervezeti változtatás iteratív, tanulási folyamat A változások vezetőinek ezt a 
tanulási folyamatot, azaz saját, a szervezeti tagok és a szervezet egészének tanulását 
kell tudniuk menedzselni. 

• A szervezeti változások a szervezetek életének mindennapjává váltak A sikeres 
vezetőknek nem csupán adott változtatási projektekben kell gondolkodni, hanem a fo
lyamatos változások irányításában Ennek érdekében a szervezetet ügy kell kialakíta
ni, hogy az képes legyen megújulni, a környezetben bekövetkező változásokhoz pre
aktív módon alkalmazkodni és a környezetet proaktív módon befolyásolni 

• A szervezeti változás képessége egyre inkább a szervezetek alapvető képességévé 
(core competence) válik 

A szervezeti változtatás során a vezetőknek ügyelniük kell arra, hogy a szervezet 
egyéb alapvető képességeit ne befolyásolják negatív módon. A változtatásoknak a 
szervezet meglévő alapvető képességeire kell épülniük 

" A szervezeti változások sikerességét növeli, ha a vezetők nem csupán részproblé
mákat kívánnak kezelni, hanem rendszerszemléletben és hosszabb időhorizontban 
gondolkodva közelítenek szervezetükhöz. 
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Függelék 

Szervezeti formák és struktúrák fejlődése 
Magyarországon a legutóbbi másfél évtized 
társadalmi-gazdasági átalakulásának feltételei 
között 



1 .. Történelmi háttér a hazai szervezeti formák változásához 

A magyar vállalatszervezeti fejlődés 1945 és 1980 közötti periódusát - összevetve az 
amerikai és a nyugati-európai vállalatfejlődés egymást követő szakaszaival, szervezeti 
formaváltozásaival - a korszakos, több évtizedes lemaradás jellemezte A megkésett
ség okainak magyarázatához vissza kell nyúlni az 1945 utáni államosításokat követő 
időszakra, amikor szovjet mintára átalakították a vállalatok belső szervezetét A köve
tendő sémaként tulajdonképpen az a centralizált lineáris-funkcionális szervezet szol
gált, amely a nyugati vállalatfejlődés korai, első szakaszát képviselte Az új, „szocialis
tának" nevezett magyar vállalatok átszervezésénél tehát a kiindulópontot egy, a nyu
gati vállalatfejlődésben már csaknem elavultnak számító szervezeti forma jelentette 
A termelés meghatározott teniletét (termelőegységét) egyszemélyi felelősséggel irá
nyító vonalmenti vezetők (igazgató, főmérnök üzemvezető) munkáját megfelelő szak
mai (funkcionális) szervek voltak hivatva támogatni az állami vállalatokban A kiépűlő 
tervutasításos rendszer logikájából következően a vállalati funkcionális szervek, szer
vezeti egységek összetétele mechanikusan ttikrözte az ágazati minisztériumok szak
mai osztályainak összetételét Ugyanakkor a „profiltisztítás" elvére hivatkozva levá
lasztották a termelő ipari szervezetekről a kül-és belkereskedelmi, valamint részben a 
kutató-fejlesztő tevékenységeket A kereskedelmi funkciók leválasztásával a termelő
vállalatok értékesítési (piackutatási) tevékenysége gyakorlatilag elsorvadt; a vállalati 
kereskedelmi részlegek vagy megszűntek, vagy - érdemi funkció és hatáskör hiányá-
ban - csökevényes formában „vegetáltak" tovább (Inzelt, 1988) 

A későbbiek során, a hatvanas évek kampányszerű, és központilag „vezényelt" vál
lalatösszevonásai konzerválták, illetőleg erősítették a centralizált lineáris-funkcionális 
szervezeti struktúra jegyeit 

Az 1962 és 1964 között tetőző radikálls .szervezeti összevonások eredmenyeként alakult ki hazánk 
ban az a vállalati méretösszetétel, ami a nagyvállalatok nyomasztó .számbeli fölén.yével, a közepes vál
lalatok viszonylagos hiányával és a kisvállalatok <;zinte teljes hiányával volt jellemezhető. Az újonnan 
létrehozott nagyvállalatoknak - a központi elképzelések szerint - növelniük kellett volna a termelé
keny.seget és a gazdaságosságot; a „magasabb fömegszerű-ségű termelés elterje.sztésének" és a ,„kapaci
tások hatékonyabb kiha5ználásának"jelszava mögött azonban ténylegesen a nagyvállalatok könnyebb 
minisztériumi iránylthatósáqának szándéka húzódott meg (Schweitzer, 1.982) 
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Az összevonásokkal létrejött többtelepes nagyvállalatok termelőegységei között -
nem kis részben minisztériumi ösztönzésre - szerteágazó kooperációs kapcsolatok 
kezdtek kialakulni, s a termelési „egyúttműködés" zavartalan biztosítására növekvő 
létszámú vállalati irányító apparátusokat építettek ki Ezzel egy időben folyt az ún 
„személyre szervezés", amikor meghatározott szervezeti egységeket, funkciókat hoz
tak létre bizonyos személyek magas vállalati pozícióba történő helyezése érdekében 

Mindezen intézkedések nyomán fokozódott a vállalati szervezetek mélységi és szé
lességi tagoltsága: nőtt a vonalmenti vezetők száma (azaz hosszabbodott az „irányítá
si lánc"), és emelkedett a funkcionális szervek, szakigazgatósági részlegek száma 
(vagyis tovább erősödött a funkcionális irányítás specializációja). Az összevont vállala
tokban fennmaradt, helyesebben újra szerveződött a hatásköri centralizáció: az össze
vonással érintett, korábban önálló vállalatok ugyanis az új nagyszervezetekben gyári, 
gyáregységi jogállással működtek tovább, s ez a státus erőteljesen korlátozta, sőt 
gyakran minimálisra csökkentette mozgásterüket A nagyvállalati központok és a gyá
rak között ez időtől kezdve tartós, több mint két évtizedes szembenállás alakult ki a 
döntési hatáskörök megosztása tekintetében (Voszka, 1984) 

Az 1968. évi gazdaságirányítási reform nem gyakorolt érdemleges befolyást a válla·· 
latok belső szervezetére Noha több felsőszintű határozat mutatott rá arra, hogy „a 
népgazdaság működési mechanizmusának módosulása fejlettebb mechanizmust kí~ 
ván a vállalatok belső életében is", maguk a vállalatok - az új gazdaságirányítási rend
szer bevezetésével járó bizonytalanságra hivatkozva - csak rendkívül vontatottan 
(vagy egyáltalán nem) últették át a gyakorlatba a szervezetkorszerűsítési elképzelése
ket Néhány év múltán pedig már kifejezetten ösztönözte a centralizált (lineáris-funk
cionális) vállalati szervezet „megmerevítését" az az operativ vállalatirányítási és felú
gyeleti gyakorlat, amely a reform visszarendeződésének jeleként a központi gazdaság
irányító szervek (elsősorban az ágazati minisztériumok) tevékenységében újólag ér
vényre jutott A gazdaságirányítás központi szervei által ebben az időszakban nyújtott 
kúlönféle támogatások, mentesítések és hitelek - a reform szellemével ellentétben -
ismételten függőségi helyzetbe hozták a vállalatokat, melyeknek vezetői nem kíván
ták kétséges kimenetelű belső hatásköri decentralizációval veszélyeztetni a kedvez
mények fejében elvárt termelési feladatteljesítéseket (Máriás és társai, 1981) 

Az 1970-es évek közepétől ismét növekedtek a vállalati méretek, főleg a kisebb (ta
nácsi és szövetkezeti) önálló szervezetek beolvasztása, továbbá a vidéki ipartelepíté
sek révén. A nagyvállalatoknak a munkaerő és a telephely megszerzésére, valamint a 
biztonságos „kapun belúli háttéripar" megteremtésére irányuló beolvasztási akcióit 
„zöldmezős" vidéki beruházások kísérték A folyamat egyrészt erősítette az iparválla
latok teniletileg szétszórt telepítési jellegét, másrészt tovább bonyolította a vállalato
kon belül az egyes gyárak, gyáregységek közötti termelési kapcsolatokat 

A gyártás vertikalitásának fokozása még a nyolcvanas évtized első felében is folyta
tódott a magyar nagyvállalatokban, miközben Nyugaton az 1960-as és 1970-es évek
ben, a divizionális szervezetek kialakításához kapcsolódóan fokozatosan leépítették 
(a belső szállítás, tárolás, készletezés stb csökkentése vagy megszüntetése révén) a 
költséges vállalati belső kooperációt A hazai termelőegységek szövevényes egyúttmű-
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ködési kapcsolatai egyre inkább akadályokat gördítettek a gyári (gyáregységi) teljesít
mények mérése elé. Az 1968-ban megindult pozitív folyamat - melynek célja a gyári 
kollektívák nyereségérdekeltségének kialakítása volt - a hetvenes évek második felé
re észrevehetően lelassul~ és jó néhány nagyvállalatnál egyenlősdi módszereknek ad
ta át a helyét (Marosi, 1981) 

A visszaszoruló reform időszakának általánosan jellemző vonása volt még, hogy az 
ismét terebélyesedő nagyszervezetek belső struktúrájának fejlesztésé~ a vezetés szín
vonalának emelését célként megjelölő vállalati „erőfeszítések" jobbára kimerültek a 
szervezeti felépítés (séma) egyszerű módosítgatásában. 

Szemléletesen támasztják alá a szervezeti felépítés öncélú változtatásait az egyik gépipari nagyvál
lalat sorozata.s „átszel'vezési" intézkedé.sei a hetvenes években- 1973 előtt a vállalati hierarchia máso
dik szintjén (a vezérigazgató alatt) nem osztották meg a fejlesztés és a folyó termelés irányilási felada
tait, ugyanakkor egy vezetési szinttel alacsonyabban, a műszaki (szak)igazgatónak alárendelten, külön 
műszaki vezető és termelési vezető tevékenykedett (a gyáregységek k6zvetlenül a termelési vezetőhöz 
tartoztak). 1973 és 1.976 között, a szervezeti hierarchia második szintjén a műszaki igazgató mellett 
niár egy termelési igazgató is ellátott szakirányítási funkciót, mik6zben a termelőegységek (gyár .státu.s
salj közvetlenül a vezérigazgató közvetlen alárendeltségébe kerültek. 1976 után megszűnt a termelési 
igazgató funkciója, s a termelésirdnyttá.s központi feladatait i'lmét a műszaki igazgató függelmi aláren
delt.séqében tevékenykedő termelési helyettes látta el A nyolcvanas évek elejfinek szervezeti és működé·· 
si szabályzata .szerint újólag létrehozták a termelési igazgató munkakörét a vállalatszervezeti hierar
chia második .szintjén, a vezérigazgató közvetlen felU"gyelete alatt (Takács, 1980) 

A fentiekben elmondottakból következően a nyolcvanas évtized elején még mindig 
szinte kizárólagos formának számított Magyarországon a rugalmatlan lineáris-funkci
onális típusú szervezet, vagyis az 1945 és 1980 közötti magyar vállalatfejlődés anyu
gati vállalatszervezeti fejlődés első (az 1950-es, 1960-as években véglegesen lezárult) 
szakaszáig jutott el Ma már nyilvánvaló, hogy hazánkban hosszú évtizedekig hiány
zott az a kúlső kényszerítő erő, közvetlen gazdálkodási motiváció, ami a vállalati veze
tőket a szervezeti struktúra korszerűsítésére ösztönözte volna 

2 .. Útkeresés az 1980-as években 

Némileg módosult a helyzet az 1970-es, 1980-as évek fordulóján végbement gazdaság
politikai irányváltással, amikor a gazdasági növekedés szorgalmazásáról a külső pénz
ügyi egyensúly helyreállítására és a beruházások visszafogására helyezte a hangsúlyt 
az akkori pártállami kormányzat A nagyvállalatok régóta megnyilvánuló (és sok-sok 
éven át kielégített) expanziós törekvései fokozatosan háttérbe szorultak, s ezzel egy
idejűleg megjelent a versenyképesség növelésének és a rugalmas alkalmazkodás meg
teremtésének igénye A kúlső környezet dinamizmusának szaporodó jelei, az eseten
ként fellépő értékesítési nehézségek, a termékszerkezet fejlesztésének szükségessége 
egyaránt indokolták a vállalati belső szervezet korszerűsítését Világossá vált, hogy a 
központi gazdaságirányítás által különösképpen ösztönzött tőkés export bővítését, a 
későbbiekben pedig az új lehetőségként megjelenő világbanki hitelek elnyerését csak 
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a nagyvállalati szervezetet átható és megújító változásoktól lehet remélni. Ugyanak
kor erősödött az a nézet is, hogy változtatni kell a nemzetgazdaság vállalati méret
összetételének alapvetően torz (nagyvállalati) jellegén, ami a korábbi időszakok egy
mást követő összevonási és beolvasztási kampányai révén alakult ki, a kis- és közép
vállalatok számának radikális csökkenésével 

A felismerések nyomán a központi gazdaságirányítás és a jogszabály alkotás felelős 
tényezői, valamint egyes innovatív szemléletű vállalati vezetők keresni kezdték a fej
lett ipari államokban bevált és életképesnek bizonyult szervezeti-jogi megoldások al
kalmazásának lehetőségeit Az útkeresés alapvetően két irányban indult el: egyfelől 
kezdeményezések történtek a lineáris-funkcionális szervezeti struktúra fellazításá
ra az állami nagyvállalatok körében, másfelől kormányzati intézkedéseket hoztak új 
- döntően a (magánkezdeményezésű) kisvállalkozásokhoz kapcsolódó - jogi-szerve
zeti formák elterjesztésére 

2„ 1.. A nagyvállalati szervezet első módosulásai, szervezetkorszerűsítési 
kísérletek és kudarcok 

Az 1980-as évek elejétől - minisztériumi kezdeményezésre - sor kerúlt a nagyvállalati 
(és tröszti) szervezetek egy részének fehilvizsgálatára és szétbontására (Voszka, 
1988) A nagyvállalatok körében elsősorban a teljes munkafolyamati vertikummal ren
delkező gyárak, gyáregységek leválasztását és önállósulását támogatták a gazdaság
irányító szervek, de sor került más termelőegységek elszakadására, sőt néhány (kö
zép-) vállalat teljes szétbontására, vagy jogutód nélküli megszüntetésére is (Lamber
qer és társai, 198 7). Ezek a központi intézkedések - noha pár év múltán „kifulladtak" 
és elkerúlték a nagyvállalatok többségét - arra ösztönözték a vállalatvezetőket, hogy 
a belső termelési kooperáció fenntartásával, illetőleg további erősítésével demonstrál
ják a termelőegységek egymásrautaltságát 

A nagyvállalati vezetők számára ebben az időszakban az a (kúlvilág számára is kor
szerűnek számító) szervezeti forma tűnt alkalmasnak a versenyképes gyártmányok 
bevezetésére, az általuk is óhajtott innováció térnyerésére, amelynek keretei között 
nem volt szúkség a belső kooperáció megbontására, valamint a döntési hatáskörök 
komolyabb átrendezésére Ilyen szervezeti megoldásnak kínálkozott a termékigazga
tói rendszert meghonosító mátrixszervezet; e forma alkalmazásával a vállalatok veze
tői - a „feszes gazdálkodásra" és a gyakori szabályozómódosításokra hivatkozva - a 
szervezet és a környezet kapcsolatát is változatlanul a régi módon, a vállalati közpon
ton keresztül tarthatták fenn A magyar iparban főként a termékorientált mátrixszer
vezetek kialakítására került sor. [Elsőként a Taurus vezette be - még 1975-ben - a ter
mékigazgatói rendszert (Kovács, 1978), s példáját az 1980-as évek első felében több 
nagyvállalat követte ] 
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2. 1. 1 .. A mátrixszervezet működési tapasztalatai 

A tapasztalatok szerint a mátrixszervezet megjelenése némi előrelépést jelentett a pia
ci hatások közvetítésében, a vállalati funkcionális területek és a termelőrészlegek 
összhangjának megteremtésében Ugyanakkor a mátrixirányítást meghonosító nagy
vállalatokban jórészt továbbra is a funkcionális munkamegosztási elv dominált, oly
kor szinte „elnyomva" a termékvonalat Az újonnan kinevezett termékigazgatókat 
ugyanis az esetek többségében nem ruházták fel döntési, utasítási jogkörrel, hanem 
formálisan csak egyeztető, összehangoló szerepkört, illetőleg egyetértési jogkört bíz
tak rájuk (Tatai, 1985) 

A funkcionális vezetők és a termékigazgatók közötti hatalmi egyensúly biztosításá
nak hiányában nyilvánvalóan nem törhettek felszínre és nem „intézményesülhettek" a 
lappangó konfliktusok, nem ütközhettek nyíltan a különböző érdekek Következés
képpen jó kompromisszumok, megfelelően egyeztetett döntések sem születhettek a 
piacérzékenység kibontakoztatására, az erőforrások gyors és rugalmas átcsoportosí~ 
tására. Több helyütt tovább élt viszont a funkcionális szemléletre oly jellemző részfel
adat-centrikusság, érvényben maradt a túlzott írásbeli szabályozottság, a funkcioná
lis szervek pedig - időről időre megkérdőjelezve a termékigazgatói rendszer egészét -
féltékenyen őrködtek saját erőforrásaik felett. 

Mindazonáltal az egyetértési jogkör gyakorlásával (például az éve.s vagy negyedéve5 tervek véglege
silésénél és jóváhagyásánál) néhány nagyvállalatban bizonyo.s befolyá.sra tettek .szert a termékiqazga
tók Hangsúlyt kölcsönzött a termékvonalnak az a körülmény is, hoqy a többnyire függetlenttett termék· 
igazgatókat a vállalat legfelső vezetője nevezte ki, esetenként tekintélyével támogatva őket munkájuk
ban Sok füqqött a termékmenedzser rátermettségétöl, a korábbi munkaköréhez fűződő „múltjától': sze
mélyi kapcsolataitól é.s szóbeli intézkedéseinek hatá.sos.ságától. A tapasztalatok szerint eqy-eqy „befu·· 
tolt" termék, illetőleg .sikeres üzletág irány{tóját adott esetben „kio;zolgálták" a funkcionális területek 
annak ellenére, hoqy a vállalati szabályzatok ezt a kötelezettséget kifejezetten nem írták elő. Má.s eo;e. 
tekben viszont a termékiqazqató legfeljebb akkor volt képes mozgó.sítani az „erő.s" funkcionális terüle
tek képvi.selöit, ha valamely kiemelten fonta.s (például a központi gazdaságirányító szervek által i5 ösz
tönzött) téma keretében a gyoro; kifejleo;zté.shez külön pénzeszközöket bocsátottak a rendelkezésére 
(Tari, 1990) 

A mátrixszervezet bevezetését célzó első hazai próbálkozások részleges, vagy ese
tenként teljes kudarca abban rejlik, hogy az amerikai és a nyugat-európai vállalatfejlő
déssel ellentétben, nem a fejlett divizionális szervezeti formát követte időben a mátrix
irányftási megoldás, hanem az elavult, centralizált lineáris-funkcionáli.s szervezetet 
igyekeztek közvetlenül mátrix tipusúvá alakítani A koordináció tárgyát tehát nem 
viszonylagosan önálló részlegek (divíziók) képezték, hanem a hagyományos vállalati 
hierarchiába ágyazott és hatáskörükben érintetlemil hagyott szervezeti egységeket 
vonták - a termékigazgatók révén - mátrixhálóba A következmény nem lehetett más, 
mint a funkcionális szervezet alap.struktúrájának továbbélése, hiszen a funkcionális 
(és vonalmenti vezetők) a korábbról őrzött pozíciókból eredményesen „tarthatták kéz
ben" a termékvonalat Ez különösen akkor bizonyult sikeresnek, ha a termékigazgató 
nem a vállalat legfelső vezetőjének közvetlen alárendeltségébe került, hanem pi egy 
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funkcionális terület vezetőjének irányítása alá helyezték Hozzájárult a jobbára siker
telen mátrix-adaptálási kísérletekhez az is, hogy az alkalmazó vá1lalatoknál nem min
dig vették figyelembe, hogy a mátrixszervezet feltételezi a szervezet tagjainak „konf
liktustűrő" képességét, s ezzel egyidejűleg megkívánja az érintkezési, együttműködé
si és kommunikációs hajlamot is 

2.1 .. 2 .. A leányvállalat mint felelősségi és elszámolási egység 

A leányvállalati forma hazai engedélyezése az 1980-as évek elején, módosulásokkal já
ró változásokat ígért a nagyvállalati szervezetek struktúrájában A leányvállalat -
mint az anyavállalat sajátos jogállású belső vállalata - régóta ismert és alkalmazott 
szervezeti forma a piacgazdaságokban A nagyfokú önállósággal és jogi személyiség
gel felruházott leányvállalatok hosszú évtizedek óta nyereségorientált felelősségi és 
elszámolási egységekként működnek a nyugati nagyvállalatok, vállalatcsoportok szer
vezeti-tulajdonosi keretein belül 

Magyarországon a leányvállalati forma megjelenése az 1981-1982-ben kezdemé
nyezett részleges központi reform szervezeti intézkedéseihez kapcsolódott A nagy
vállalati vezetők azonban korántsem úgy tekintettek a leányvállalatra, mint lehetséges 
nyereségközpontra . .lóval inkább a teljes gyáregységi önállósulás felé vezető „állo
mást" látták az újonnan engedélyezett szervezeti-jogi formában .. Emiatt kezdetben 
számos ellenérvet sorakoztattak fel a leányvállalat-alapításokkal szemben. Később 
már alkalmasnak találták a leányvállalati formát a fontos belső termelőegységek meg
tartására (az anyaszervezet bármikor visszavonhatta a leányvállalati státust) és az ön
állósulási törekvések semlegesítésére A „felismerés" nyomán 1983 és 1986 között 
több mint 70 leányvállalatot alapítottak az iparban 

Az „ új vállalatvezetési formákra" történő átterés után (1985-86) a leányszervezet-alapftá.s teljes egé

szében vállalati „belüqgyé" váltl A vállalati hatáskörben elhatározott alapításokat ekkor már inkább a 
i;zabályozási előnyök kihasználá-;a motiválta A hosszabb-·rövidebb ideje „gyengélkedő" nagyvállalatok 
körében nem is titkolták, hogy az anyavállalati működést a „leányok" .segítr;égével kfvánják egyenesbe 
hozni Ezt figyelembe véve nem meglepő, hogy száma.s esetben tovább éltek a „nagyvállalati központ
qyáreqy~·ég vi5zonyra" emlékeztető ufa5ífási elemeké.s egyoldalú függőségi kapcsolatok (Tari, 1988) 

1 Az „önkormányzó" vállalatvezetési formák (vállalati tanács, küldöttgyűlés, közgyűlés) az államigazga
tás és a vállalati gazdálkodás szétválasztását célzó kormányzati rendelkezés (1984) nyomán terjedtek el az 
ún versenyszférában {Sárközy, 1986) E formák közös je!lemzöjeként az áHami vállalatokról szótó törvény 
módosítása kimondta, hogy „az állami tulajdon folyamatos működtetésének jogát a vá!lalati kollektíva; vagy 
az annak képviseletében eljáró testület gyakorolja, és a vállalat felett új típusú - a működés törvényes rend
jét biztosító - felügyeleti rendszer érvényesül" A gazdasági államigazgatás és vállalati gazdálkodás követ
kezetes szétválasztása, a tulajdonosi jogok gyakorlásának újra elosztása indokolt reményeket ébresztett a 
vállalati önállóság teljes kibontakozása, s ezzel összefüggésben a korszerű, külföldön bevált szervezeti for·· 
mák szabadabb, bátrabb alkaln1azása iránt Az ún stratégiai tulajdonosi jogok elnyerése révén a vállalatok, 
ill azok kollektív vezető testületei lehetőséget kaptak lényeges szervezeti változások kezdeményezésére és 
megvalósítására (pi gyáregységek őnáHósulásánakjóváhagyása, leányvállalatok alapítása, szervezeti és mű-· 
ködési szabályzat átfogó módosítása) 
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A valódi profit-centerként való leányvállalati működést - összegezhetők a tapasztala
tok - az anyavállalatok részéről számos korlátozás, megkötés, hatalmi szóval történő 
tiltás nehezitette az 1980-as években. Mégis elmondható, hogy a leányvállalati forma -
miközben megtörte a minisztériumok vállalatalapítási monopóliumát - bizonyos fokú 
elmozdulást, dinamizáló hatást váltott ki a nagyvállalati belső önállóság terén Jó né
hány leányvállalat, noha kezdetben tartott a megnövekedett önállóság jogi szentesíté
sétől, időközben „öntudatra ébredt", és megtanult élni a szerzett hatáskörökkel, a na
gyobb mozgási szabadsággal Más leányvállalatok azonban csak formális jogkörökre 
tettek szert, és helyzetúk alig különbözött a megelőző gyáregységi „lét" időszakától 

A későbbiek során a leányvállalat mint jogi forma erőteljesen visszaszorult: az anya
vállalatok - a kedvezőbb adózási feltételek miatt - a társasági törvény életbe lépése 
után többnyire korlátolt felelősségű társasággá alakították leányvállalataikat, vagy 
esetenként visszaminősítették azokat jogi személyiség nélkúli gyáregységekké 

2.1 .. 3 .. Elgondolások és kezdeti lépések a divizionális szervezetek 
kialakítására 

A nagyvállalatok gazdasági tevékenységéről ellentmondásos kép rajzolódott ki 
1986-1987-ben (Szalai, 1989) Az ipari nagyszervezetek értékesítési volumene emel
kedett: 1986-ban a szocialista export, 1987-ben a tőkés export nőtt jelentősen Ugyan
akkor erősödött a verseny a tőkés piacokon, és romlott az oda irányuló magyar export 
gazdaságossága Az élénkúlő beruházási tevékenység ellenére a vállalatok egyre job
ban érzékelték technológiai lemaradásukat a nyugati cégekhez képest A felzárkózás
ra bizonyos reményt nyújtottak az ezen időszakban megjelenő világbanki hitellehető
ségek, amelyek kihasználására azonban - a Világbank elvárásainak megfelelően -
csak megalapozott szervezetfejlesztési koncepció birtokában ny11t lehetőségük a vál
lalatoknak (Deák-Garai, 1987) 

Ebben a helyzetben a nagyvállalati vezetők eq11 része - a vállalati tanácsok hallga„ 
tólagos vagy támogató jóváhagyásával - növekvő érdeklődést tanúsított a divizionális 

Az új vállalatvezetési formák megjelenésével ténylegesen csökkent az ágazati minisztériumoktól való hi· 
erarchikus jellegű vállalati függőség, s ezzel párhuzamosan eltűntek a vállalati belső szervezetre vonatko
zó, még érvényben lévő felsőbb szintű előírások, továbbá megszűntek a minisztériumi "megrendelésekre" 
indított szervezési akciók Ugyanakkor a kollektív vezető testületek valójában nem tudtak élni a számukra 
biztosított stratégiai tulajdonosi jogokkal: a tulajdonosi, menedzseri és munkavállalói érdekeket vegyítő, 
összemosó vállalati tanácsok - különösképpen a nagyvál!alatokban - egységes, hosszú távra szóló érdekelt
ség hiányában nem voltak képesek biztosítani a rájuk bízott vállalati vagyon gyarapítását A rövid távú 
szemléletből fakadóan a vállalati szervezeti struktúra fejlesztésével kapcsolatos kérdések sem foglalkoztat
ták intenziven a vállalati tanácsok nagy többségét A sebtében módosított szervezeti és működési szabályza
tokban jobbára csak a vezetési alrendszert érintő változtatásokat eszközöltek (A „korszerűsítések" egyes 
esetekben leszűkültek arra, hogy a felső vezetők egyszerűen újra elosztották egymás között a fontosabb po
zíciókat) Emellett gyakran olyan formálisnak tűnő kérdések kötötték le a vállalati tanácsok figyelmét, mint 
pl. a vezérigazgatói cím engedélyezése, valamint jóváhagyatása a törvényességi felügyeletet ellátó miniszté
riumnál (Tari, 1988) 
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típusú belső irányítási rendszer kialakítása iránt Elhatározásuk valójában egyaránt 
szolgálni kívánta a gazdálkodási nehézségek enyhítését, l.ekúzdését és a gyári (gyár
egységi) elszakadási, kiválási törekvések leszerelését Akkori érvelésúk szerint „a 
divizionális szervezet jó esélyt kínál a nagyvállalati belső önállóság valódi megterem
tésére, a hatáskörök decentralizálására és a gyáregységi kollektívák kezdeményező
készségének kibontakoztatására" A divizionális szervezet előnyös tulajdonságait ter
mészetesen már korábban ismerték e vállalati vezetők, de a konkrét alkalmazás kérdé
seit csak akkor tűzték napirendre, amikor egyéb, a nagyvállalati központ szempontjá
ból kevésbé „kockázatos" szervezetfejlesztési próbálkozásaik, illetőleg más természe
tű eszközeik, forrásaik, lehetőségeik már nem nyújtottak módot a nyereséges műkö
désre vagy legalábbis a túlélésre. 

Az 1980-as évtized utolsó harmadában így meginduló szervezetkorszerűsítési mun·· 
kálatokat világbanki szakemberek, nyugati tanácsadó cégek, továbbá - a külföldi 
szakirodalomra támaszkodva - magyar szervezők és szervezettervezők segítették Az 
elméleti iránymutatások és gyakorlati átszervezési javaslatok lényegében két alapvál
tozatot kínáltak a divizionális jellegű szervezeti forma megvalósítására Az egyik kon
cepció a nyereségközpontokként (vagy költségközpontokként) kezelt önelszámoló 
egységek, úzletágak, úzletkörök formájában növekvő mozgásteret kívánt biztosítani a 
nagyvállalati belső egységeknek, termelőrészlegeknek anélkúl, hogy jogi önállóságot 
is kilátásba helyezett volna számukra. A másik javaslattipus úgy kívánta megszervezni 
a divíziókat, hogy a termelőegységek (és a vállalati központ egyes részlegei) jogilag 
önálló társasági formában működjenek tovább 

Az elsőként említett forma hazai alkalmazását érdemben nem befolyásolták a gaz
dasági jog hatályos szabályai, hiszen a vállalatokon belúli, viszonylagos önállóságú el
számolási és felelősségi egységek kialakításáról volt szó, s ez a kezdeményezés vállala
ti jogkörnek minősült A második javaslati elképzelés szélesebb körű megvalósításá
hoz, az ún. társaságcsoportok (cégcsoportok) elterjedéséhez viszont az 1988-ban elfo
gadott társasági törvénynek kellett legálisan „zöld utat" adnia. E fejezetben a jogi 
személyiség nélkúli divíziók működésének kezdeti tapasztalataival foglalkozunk, míg 
a cégcsoportok tevékenységére - mint az átfogó gazdasági-jogi szabályozások ered
ményeként kibontakozó új szervezeti formációkra - a későbbiekben térünk vissza 

A jogi önállósággal nem rendelkező, profit-center tfpusú divíziók (önelszámoló egy
ségek, önálló úzletágak stb.) számára lényeges funkciók (és döntések) biztosítását irá
nyozták elő a szervezetkorszerűsítési elképzelések, javaslatok Ilyen funkcióként jelöl
ték meg mindenekelőtt a termelésirányítási, a műszaki (termék-) fejlesztési és az érté
kesítési tevékenységeket A javaslatok csaknem mindegyike szerint a divíziók saját 
termékkörrel rendelkezhetnek, meghatározott piacokon tevékenykedhetnek (illetVe 
jogosultak lehetnek a vevők felkutatására, a vevőkör bővítésére), és hatáskönikbe tar
tozhat az általuk előállított termékek árainak meghatározása A saját termékcsaládok 
kialakítása céljából gyártmányfejlesztési és technologizálási feladatok decentralizálá
sát javasolták a tanácsadó szervezettervezők. Ugyancsak decentralizált jogkörnek te
kintették a korszerűsítési javaslatok a divíziók belső szervezetének változtatásával 
kapcsolatos tennivalókat, és elvileg megegyeztek abban is, hogy a termelő divíziókat a 
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náluk realizálható nyereség (fedezet) növelésében, a szolgáltató jellegű belső egysége
ket pedig vagy a nyereségben, vagy egy meghatározott költségkeret betartásában cél
szerű érdekeltté tenni (Dobák, 1988; Deák, 1987). 

A korábbi évek során intenz(v belső kooperációt kÍépített nagyváUalafokbanjelentós akadályok tor
nyosultak az egye.s termékcsoportok önálló előállítá.sára szakosodó divíziók megszervezése elé. Nem 
véletlen, hogy a divizionális <Jzervezeti formát kezdeményező első vállalatok között szinte kizárólag 
olyan nagyszervezetek voltak találhatók, amelyek belső egy.ségeit relatíve ki~smértékű kooperáció fűzte 
össze (vagy ahol gyakorlatilag teljesen hiányzott a belső termelisi együttműködis). Például a konglo
merátum ti'pusú Taurusban, a mátrix.szervezet korábbi meghonosítását követően a belső irányítás kor
szerűsítését divizionálási lépésekkel folytatták A vállalati vezetés úgy vélte, hogy a termikigazgatói 
rendszer működtetésével bizonyos fokig kifejlődött tárgyi elvű munkamegosztás - párosulva az elha
nyagolható mértékű belső kooperációval - kedvező feltiteleket teremt a divizionális szervezet kialakitá
sához (Tauru.s_ 1986) 

A nagyvállalatokon belúli, jogi személyiséggel nem rendelkező divíziók kezdeti mű
ködését pozitfv jellegű és kedvezőtlen tapasztalatok egyaránt jellemezték Néhány 
nagyvállalatban kétségtelenúl megnőtt a divíziókat képező belső részlegek, gyáregy
ségek rugalmassága és vállalkozó kedve. A divíziók vezetői közvetlenebbúl kísérhet
ték figyelemmel a termelési tényezőket, valamint a divfziókon kívül végbemenő folya
matokat A rendelkezésúkre bocsátott kapacitások birtokában képesek voltak a piac 
által igényelt termékek gyártására viszonylag rövid idő alatt „ráállni" Egyes nagyvál
lalatoknál a divízióvezetők közvetlen irányítása alatt időlegesen funkcionáló vállalko
zási projekteket hoztak létre, amelyek igyekeztek minél gyorsabban kiaknázni a piac· 
kutatás által feltárt lehetőségeket 

Ott, ahol ténylegesen háttirbe szorult a vállalati központból kiinduló funkcionáli5 irányítás, jórészt 
megszűnt a központ és a termelőegységek közötti egyeztetisi kinyszer, s jelentősen csökkent a felülről 
törtinő utasitgatás A mozgástér kitágulásával pedig é.szrevehetően nőtt a gazdatudat" a termelő diví
ziókban .s az elszámolási és felelősségi egysigek megtanultak „pinzben gondolkodni·''. Az érdekelt~ég 
megteremté.sére a jogi személyiség nélküli div(ziókat általában nyereségközpontokká va,qy költségköz
pontokAá szervezték dt 

A kedvezőtlen jelenségeket számba véve elmondható, hogy a divizionálási javasla
tok több helyútt nem va/6rnltak meg maradéktalanul Hiába minősítették a szervezé· 
si tanácsadók decentralizált funkciónak pl. az értékesítést, ha egyes nagyvállalatok
ban a jórészt érintetlenúl hagyott központi kereskedelmi apparátusok továbbra is „ko· 
ordinálták" a divíziók (profit-centerek) értékesítési tevékenységét Előfordult az is, 
hogy a divízióvezetőnek nem biztosították a részvételi lehetőséget a saját termékkörét 
érintő szerződések előkészítésében, ill. a külső partnerekkel folytatott tárgyalásokon 
Másutt csak a belföldi piaccal való kapcsolattartást engedélyezték a divfzióknak, míg a 
kúlföldi Lizletfelekkel továbbra is a vállalati központ tárgyalhatott közvetlenúl. Ezek
ben az esetekben a divíziók nyilvánvalóan nem választhatták meg szabadon az értéke
sítési (vagy a beszerzési) piacokat, amely lehetőség pedig lényeges sajátja a nyereség. 
központoknak 

Ugyancsak a divizionális szervezethez kapcsolódó alapelvet sértettek meg azzal, 
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ha a gyáregységi divíziók elé olyan követelményeket állítottak, amelyek teljesítésére 
részben vagy egészében nem lehettek hatással {pl. a divíziók mint készletgazdák ese
tenként nem befolyásolhatták a készletek alakulását, szintjét, mert az alapanyag-be
szerzés központi funkció maradt). Hasonlóképpen a divizionális szervezetek lénye
gét kérdőjelezték meg azok a vállalati központok, amelyek a gyakori szabályozómó
dosításokra és az 1985-1988 között felerősödő kormányzati „kézi vezérlésre" hivat
kozva, az eróforrások átcsoportosításával korlátozták a divíziók mozgásterét, sőt az 
erőforrások divízión belüli szétosztásában sem adtak szabad kezet a nyereség- (vagy 
költség-) központok vezetőinek A szűkös erőforrások egyébként jó néhány divíziót 
(űzletágat, üzleti egységet) arra ösztönöztek, hogy a fedezetterv teljesítése miatt ne 
költsenek pénzt a műszaki fejlesztésre, azaz hanyagolják el a gyártmány- és gyártás

fejlesztést 
Figyelemreméltó mozzanat; hogy a jogi önállósággal fel nem ruházott divíziók 

rendszere alapjában érintetlenül hagljta, megőrizte a nagyvállalati központokat 
(Egy vegyipari nagyvállalatban például, miközben fejlesztési, termelésirányítási és ér
tékesítési funkciókat telepítettek az űjonnan megszervezett divíziókhoz, változatlanul 
fennmaradt a hét vezérigazgatÓ··helyettes által irányított, több száz fős központi appa
rátus) E „divizionálisnak" mondott nagyvállalatokban - a nyugati példákkal ellentét
ben - sokszor évekig nem került sor a vállalati központ olyan mértékű leépítésére, 
karcsűsítására" ami kifejezetten csak a stratégiai jellegű funckiók megőrzésével szá

;;,ol a központi' irányítás szintjén A korábban felduzzasztott vállalati központok 
hosszabb-rövidebb ideig tartó „átmentése" minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy 
a korszerűnek tekinthető divizionális szervezeti forma bevezetésével több helyütt 
csak rendkívül lassan alakultak ki az információáramlás űj csatornái mind a nyereség
központokon belül, mind azok között, mind pedig a vállalati központ és a divíziók kö

zött (Tari, 1991) 

2..2 .. A (társas) kisvállalkozások új szervezeti-jogi formái 

Az a jogszabály-alkotó munka, amely számos korlátozással ugyan, de lehetőséget te
remtett a kisvállalkozások hazai elterjedésére, 1981 őszén fejeződött be. A rövidesen 
napvilágot látott kormányrendelet - minden bátortalanságával és ellentmondásossá
gával együtt - erősíteni kívánta a kis- és középvállalati szférát, továbbá megfelelő jogi 
kereteket szándékozott biztosítani a „második gazdaságban" szervezetlenül folyó, de 
társadalmilag hasznos tevékenységek számára Ugyanakkor visszaszorítani remélte a 
nagyvállalatokon belüli rejtett munkanélküliséget, és mérsékelni akarta - a jövedel
mek differenciálása révén - az állami vállalatoknál érvényesülő bérszabályozás telje

sítmény-visszatartó hatását 
A kezdetben engedélyezett társas vállalkozási formák közé tartozott az önálló gaz

dasági munkaközösség, a polgári jogi társaság és a kisszövetkezet A gazdasági mun
kaközösségek és a polgári jogi társaságok tulajdonképpen a későbbi magántulajdonú 
gazdasági társaságok jogi előzményeként, korai szerveződéseként jöttek létre. Ezek-
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nek a kisszervezeteknek az alapítói (mint magánszemélyek) saját elhatározás alapján, 
szuverén döntéssel indították meg vállalkozásaikat A kisszövetkezeti forma viszont 
nem tisztán társas {magán) vállalkozásként, hanem.- a szövetkezeti szektorhoz tarto
zó - sajátos kollektfv vállalkozási-tulajdonlási formaként került kidolgozásra az 1981-
es jogszabály-csomagban (Makai, 1991). 

2 .. 2 .. 1. Gazdasági munkaközösségek, polgári jogi társaságok 

A gazdasági munkaközösségek és a polgári jogi társaságok számára a jogszabály leg
feljebb 30 fős taglétszámot engedélyezett (1988 végéig) A működés első éveiben 
azonban e kisvállalkozások létszáma sokszor még a 10 főt sem haladta meg, ezért bel· 
sö szervezetük legtöbbször tagolatlannak, feladat- és hatásköri rendszerük kiforrat
lannak volt tekinthető A szóban forgó kisszervezetek tagjai a konkrét feladatokhoz 
kapcsolódóan jobbára csak időlegesen együttműködő csoportokat, „projekteket" al
kottak a megrendelések teljesítésének időpontjáig. A spontán szerveződésű, egyfajta 
„kalákában" végzett közös munka gyakorlatából következett az írásos szabályok szin· 
te teljes hiánya is. Mindamellett a nyolcvanas évek elején már fellelhetők voltak olyan 
gmk-k és pjt-k, amelyek az indulást követő sikeres tevékenységük, bővülő far galmuk 
révén létszámban is növekedni kezdtek, és két-három éven belül elérték a 30 fős lét
szám „plafont". Ezekben a vállalkozásokban viszonylag korán felmerült a munkameg
osztás szabályozásának, a döntési kompetenciák elhatárolásának kérdése 

Egy orvosi műszereket qyá1 tó 198J..fől működő pofqárijogi tár.saság alapitója (gy emlekezett a for· 

1nálfr; ~zervezeti struktúra kialaklfásának kezdeteire „Létrejött a növekvő 'iZervezeten belül egy belső 
hierarlhia, még ha kezdetleges formában i.s. A társam a beszerzésért, termelésért és a vevőszolgálatért 
volt felelős a vállalkozáson belül, m(q én a termék[ejlesztés'iel, marketinggel, könyveléssel és a személyi 
ügyekkel foglalkoztam Pénzügyi döntéseket és a külvilággal kapcsolatos taktikai kérdéseket közö1·en 
beszéltünk meg, közösen döntöttünk róluk." (Vecsenyi-Szántó, 1991) 

2..2..2 .. Növekedés kisszövetkezeti keretekben 

A kisszövetkezet, mint társas vállalkozási forma kezdetben nem vonzotta a magánvái
lalkozókat Nemcsak a 15 fő minimális taglétszám biztosítása jelentett akadályt a tár
suláshoz (a létszám felső határát 100 főben maximálta a jogszabály), hanem a „vállalat
szerű" működés követelménye, továbbá a relatíve magas adminisztrációs költségek és 
adóterhek is nehezítették e szervezeti-tulajdonosi forma gyors elterjedését Néhány év 
elteltével azonban változott a helyzet: a növekedési stratégiát követő gazdasági mun
kaközösségek és polgári jogi társaságok - formaválaszték hiányában - egyre gyakr ab
ban a kisszövetkezetben látták jövőbeli működésük szervezeti-jogi keretét (Elhatáro
zásukat siettette az tin teljes ellenértékadó - közismert nevén a különadó - bevezeté
se, amelynek fizetése alól csak a kisszövetkezeti formában működő vállalkozások men-
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tesültek) Ugyanakkor a szervezeti előzmények nélkül, üjonnan létrehozott vállalkozá
sok is előszeretettel alakultak meg kisszövetkezeti formában, mert ebben a szervezeti
jogi megoldásban látták a pártállam részéről csak „félszívvel" támogatott magánkez
deményezések továbbélésének intézményi biztosítékát (Kovács-Szirmai, 1988). 

A növekedési ;;,lratégiát választó tulajdonos--menedzser gondjait a következőképpen érzékeltette a 
már idézett vállalkozó· „1984-ben nemcsak az üzleti vállalkozás sikereit tapasztaltuk meg, hanem an
nak buktatóit is lőbbek között a korlátlan tulajdonosi felelősség hátrányait, a különböző adózá.sijog
szabálljok okozta kellemetlenségeket, az alkalmazottak létszámára vonatkozó megkötéseket vagy a ma
gánvállalkozásokat ért gyanúsítgatások rniatt érzett ke.serűséget. Ekkor határoztam el, hogy a társulást 
kis.szövetkezeti formává alakítom át, amely egyben kollektív tulajdonlást i-; jelent Ez a forma adózási 
szempontból is sokkal kedvezőbb volt. Sajnos a tár.sam már nem követett ebben az új vállalkozásban 

11,fegalapította saját kisvállalkozását 6 azt vallotta, nem akar növekedni "(Vecsenyi-Szántó, 1991) 

A kisszövetkezeti forma „tündöklése" 1988-ig tartott Azt követően - az adóreform 
bevezetése és a különadó eltörlése, valamint a társasági törvény és az átalakulási tör
vény életbe lépése kapcsán - a kisszövetkezetek nagymértékben veszítettek vonzere
jtikből, „népszerűségükből". Mindazonáltal ez a szervezeti-jogi forma jó néhány éven 
át szinte kizárólagos lehetőséget nyújtott a magánkezdeményezésű társas vállalkozá
sok bővülésére, megerősödésére, s ezért indokolt röviden jellemezni a kisszövetkezeti 
keretekben végbement szervezeti fejlődést 

Az első kisszövetkezetek általában a minimálisan előírt taglétszámmal alakultak 
meg A 15-20 fővel induló kisszövetkezetek belső szervezetét - hasonlóan a gmk-kés 
pjt-k szervezetéhez - a strukturális kialakulatlanság jellemezte Számos kisszövetke
zet kezdetben nem különített el részlegeket a szervezetén belül, hanem csak a koráb
bi szakterülettiknek (szakképzettségüknek) megfelelő személyes munkavégzést jelöl
te ki - a konkrét rendelésektől függően - tagjai számára Később az alapvető felada
tok, szervezeti funkciók ellátására néhány belső egységet hoztak létre .. Egy speciális 
igényeket kielégítő, egyedi gépgyártást folytató kisszövetkezet például tervezési rész
leget és kivitelezési részleget különített el, míg a pénzügyi-számviteli feladatokat ktil
ső alkalmazottra bízta Számítástechnikai profilú kisszövetkezetekben szokásos volt a 
fejlesztési munkafolyamat fázisainak megfelelő egységek kialakítása, és - ha a profil 
kiegésztilt a hardver-kereskedelemmel, valamint az eladást követő szolgáltatásokkal -
a fejlesztő egységek mellett kereskedelmi és szervizrészlegek is létesültek A funkcio
nális alapon elkülönült szervezeti egységeket közvetlenül a kisszövetkezetek vezetői 
(elnökei) irányították, tehát egyszerű, „lapos" lineáris szervezetek jöttek létre, opera
tív egyszemélyi vezetéssel. A továbbiak során bonyolultabbá vált a kisszövetkezetek 
szervezete: nőtt a szélességi, illetőleg a mélységi tagoltság (új szervezeti egységek és 
irányítási szintek létesítésével), és az elnök funkcionális helyetteseiként megjelentek a 
kiépülő hierarchiában, az elnökhelyettesek Ily módon lényegében a lineáris-funkcio
nális típusú szervezeti struktúra alakult ki, a függelmi és a szakmai kapcsolatok elkü
lömilésével, a szabályozottság erősödésével, valamint a hatáskörök erőteljes centrali
zációjával. Fontos megjegyezni azonban, hogy a lineáris-funkcionális alapstruktúrát 
néhány kisszövetkezetben „átszőtte" - a szervezeti sémában hivatalosan nem jelzett -
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mátrixelvű irányítás A nagyobb megbízások teljesítésére rendszerint projekteket szer
veztek, amelyek vezetői megfelelő hatáskörrel és teíjes felelősséggel irányították a fel
adatok előkészítését és megvalósítását, eredményesen koordinálva a funkcionálisan 
tagolt részlegek munkáját Egyes vélemények szerint a kisszövetkezetekben alkalma
zott mátrixirányítás hatékonyságát feltehetően előmozdította a - nagyvállalatokhoz 
viszonyított - kis vagy közepes szervezeti méret, a tagok közötti familiáris viszony, va
lamint a projekt vonal és a funkcionális vonal képviselőinek azonos szervezeti elköte
lezettsége 

3 .. A piacgazdasági átmenet irányába mutató jogszabály-alkotás és hatása 
a szervezeti formák (struktúrák) fejlődésére 

A indirekt gazdasági mechanizmusnak nevezett irányítási rendszer az 1980-as évek 
végére válságba jutott Magyarországon, s 1988-tól megkezdődött a négy évtizede 
fennálló politikai rendszer felbomlása is A központi gazdaságirányítási elképzelések
ben fokozatosan tért hódított és végül győzedelmeskedett a gazdasági liberalizáció 
eszméje, a vállalati gazdálkodást süjtó kötöttségek megszüntetésének elhatározása 
A tervezett gazdaságliber alizálási lépéssorozat keretébe tartozott az átfogó gazdasági 
jogi szabályozással összefüggő munkálatok felgyorsítása A szervezeti formák fejlődé
se szempontjából relevánsnak tekinthető .szabályozási irányokat az alábbiakban je
lölték meg a jogszabály alkotók: 

" a gazdasági szervezetek, vállalkozások formaválasztékának bővítése, a társulási 
szabadság garantálása; 

· a privatizációt előmozdító szervezeti-jogi megoldások kidolgozása; 
• a belföldi és külföldi piacok szabad megválasztásának, a piaci szereplők közötti 

egyem angú kapcsolat létesítésének biztosítása; 
• a számviteli és statisztikai előír ások rendjének - a vezetői döntések megalapozá

sát szolgáló - módosítása; 
" az önálló vállalati munkaerő- és bérgazdálkodás feltételeinek kialakítása 
Az állami szféra és a magánszektor szervezeti-jogi formáinak 1990-es évekbeli 

változását, fejlődését a legdöntőbb módon a gazda.sági társaságokról szóló 1988. 
évi VI törvény határozta meg A törvény alapvető célja az volt, hogy korszerű jogi 
keretek megteremtésével segítse a gazdaság jövedelemtermelő képességének javu
lását, a piaci jellegű termelési - értékesítési együttműködések kibontakozását ,a tő
keáramlás megvalósulását, és a külföldi tőke közvetlen megjelenését A társasági 
törvény átfogta a társas gazdasági vállalkozások jelentős részét, s a legmagasabb 
szintű jogforrásban egységesen szabályozta azok különböző formáit (közkereseti és 
betéti társaság, egyesülés, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytár
saság) A törvény szavatolta a verseny- és szektorsemlegesség, illetőleg a társulási 
szabadság elvét a gazdálkodó szervezetek, az állampolgárok és a ktilföldiek számá
ra egyaránt, továbbá módot nyújtott - kezdetben gazdaságirányítási engedéllyel -
külföldi többségű vagy teljes ktilföldi érdekeltségű társaságok létrehozására. A tár-
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sasági törvény egyidejűleg biztosítani kfvánta az állami vagyon kezelésének hatéko
nyabb szervezeti formáit, jogi megoldásait, és lehetőséget adott a vagyonkezelés 
szervezeti keretét nyújtó sajátos vállalatcsoportosulások (társaságcsoportok) szer
veződésére (Kun, 1988) 

Az átalakulási (1989 évi XIIL) törvény utat nyitott az állami vállalatok társasággá 
történő önkéntes átalakulásához A parlament által 1989 januárjában jóváhagyott tör
vény biztosította, hogy az állami vállalat egésze alakuljon át társasággá (úgymond 
„egy az egyben") oly módon, hogy a létrejövő társaság legyen az általános jogutód 
Ugyancsak az átalakulási törvény frta elő a gazdasági társasággá alakulás (két éven 
belüli) kötelezettségét azon állami vállalatok számára, amelyek - a társasági törvény 
által biztosított módon - vagyonuk több mint 50 százalékát társaságokban lévő érde
keltséggé alakították át 

A gazdasági jogszabály-alkotó munkának egy további - a hazai szervezeti formák 
fejlődését befolyásoló - szakaszát, állomását jelentette az 1990 elején szúletett, az Ál
lami Vagyomigynökségről, illetve a vállalatok által kezelt állami vagyon védelméről 
szóló (1990 évi Vll, illetve VIII) törvény A törvény ellenőrzést kfvánt megvalósítani 
az állami vagyon „sorsának" alakulása felett, és előfrta az ÁVÜ számára a társaságok 
alapításának ellenőrzését (vállalati tanács által irányított szervezeteknél), illetőleg az 
átalakulások, szervezeti formaváltások kezdeményezését (államigazgatási feltigyelet 
alatt álló vállalatoknál) 

Ügyszintén szervezeti kihatásokkal, következményekkel lehetett számolni az 1984-
ben elfogadott vállalati törvénlf módosításának életbelépésével A vállalati törvény 
módosftása (1990. évi XXII törvény 62. §-a) szerint a vállalatok belső elktilöntilt egysé
gei - dolgozóik kétharmadának kérésére - kezdeményezhették teljes önállósulásu
kat Önkormányzó vállalatoknál, a vállalati tanács elutasító álláspontja esetén a tör
vény lehetőséget adott az alapító minisztériumnak a „döntőbíróként" való fellépésére 
Az államigazgatási felügyelet alá tartozó vállalatok belső egységei közvetlentil az ala
pítótól kérhették a leválasztást Megjegyzendő még, hogy a XX!l-es törvény egy másik 
paragrafusa módosította a csődtörvényt, aminek messzemenően kiható piaci követ
kezményeit ismét csak a mikrogazdasági szféra szervezetei körében lehetett várni 

Az új számviteli törvénlf (1991. évi XVIIL tv) megváltoztatta a korábbi számviteli 
rendszer regisztratív jellegét, és - a nyugati vállalatok számviteli előírásaival össz
hangban - lehetővé tette az egyes költséghelyek, költséghordozók valódi ráfordításai
nak kimutatását, a vállalati belső elszámolási és felelősségi egységek elhatárolásának 
számviteli megalapozását (Dobák-Tari, 1992) 
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4 .. Szervezeti változások az állami vállalati szférában a rendszerváltást 
közvetlenül megelőző és követő időszakban 

4 .. 1 .. A társaságcsoportok megjelenése - konszernek és holdingok az állami 
vállalatok bázisán 

A pénztigyi nehézségekkel ktizdő (sok esetben veszteséges vagy felszámolás előtt ál
ló) magyar nagyvállalatok egy része - a fennmaradás szempontjából alkalmasnak ítél
ve a „társaságcsoport" új keletű szervezeti koncepcióját - 1988 elejétől-közepétől tár
sasági formában kezdte megszervezni belső eq1Jségeit. Ezzel az elhatározással meg 
sem várták az előkésztiletben lévő társasági törvény életbelépését, hanem részvénytár
sasági, vagy korlátolt felelősségű társasági formában működtették tovább a gyáregysé
geket, illetve a vállalati központok bizonyos részlegeit Egyidejűleg a vállalati közpon
tok fennmaradó része - funkcióiban szűkítve és létszámában csökkentve - ún. állami 
vagyonkezelő központtá, „irányító vállalattá" alakult át 

Az el56 kezdeményező nagyvállalat (a Medicor) átalakulási kérelmével még a Minisztertanácshoz 
fordult A soron következő át.szervezéseknél már elégségesnek bizonyult az illetekes tárca miniszteré· 
nek hozzájárulása, majd pedig az önkormányzó vállalati tanácsok egy.szerű döntése, jóváhagyása. A 
későbbiek során az országgyűlés által elfogadott tár.sasági törvény és átalakulá.si törvény képezett jogi 
alapot a szervezeti átalakulásokhoz, bár azok továbbra is spontán módon, állami ellenőrzés nélkül 
mentek végbe egészen az Állami Vagyonügynökség felállításának időpontjáig 1990 márciusáig. Eddig 
az idó"pontig több mint 100 nagyszervezet (főként több telephelyes iparvállalat, továbbá kereskedelmi é.s 
vendéglátóipari.szervezet) vitte tár:saságokba a vállalati vagyon kisebb vagy nagyobb hányadát, é.s hoz
ta létre a vagyonkezelőre „felfűzött" tár.sa.ságcsoportokat. 

A spontán privatizációnak nevezett társaságalapítások már kezdetben felvetették a 
kérdést: milyen elvi megfontolásokon alapul a szervezeti formaváltás cégcsoport-mo
dellje és milyen gyakorlati szempontok, tényleges motívumok késztetik a vállalatveze
tőket az irányításuk alatt álló, lényegében monolitikus szervezetek felbontására/ 

4 .. 1.1. A társaságcsoport-modell elvi koncepciója 

A „társaságcsoport" modelljét kidolgozó elméleti szakemberek (közgazdászok, jogá
szok) azt várták a vagyonkezelő által irányított cégcsoport formától, hogy a felbomlás 
első jeleit mutató politikai rendszer adta lehetőségeken beltil megtöri a nagyvállalati 
szféra túlsúlyát, és a korábbi szervezetfejlesztési próbálkozásoknál eredményesebben 
lazítja fel a nagyvállalati szervezet hagyományosan hierarchikus felépítési struktúrá
ját Olyan vállalati kezdeményezésű intézkedéseket szándékoztak elindítani a javaslat
tevők, amelyek során átfogó tulajdonreformra ugyan nem kerül sor, de a nagyvállalati 
belső egységek önállóságának, költség- és nyereségérzékenységének jelentős fokozó
dásával várhatóan tovább nő a valódi piaci szereplők száma. Az elképzelések azt irá
nyozták elő, hogy a gyári, gyáregységi státus megszűnésével létrejövő kisebb társasá
gok belső működési és felépítési struktúrái áttekinthetőbbé, a teljesítmények pedig 
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megismerhetőbbé, kimutathatóbbá válnak a későbbi részvényeladások, illetve üzlet
rész értékesítések céljából A vagyonkezelői funkciókat ellátó állami „irányító vállala
tokra" egyidejűleg azon stratégiai tulajdonosi jogokat bízták az átalakulási javaslatok; 
amely jogkörökkel a vállalati tanácsok nem tudtak élni a megelőző (1985 és 1988 kö
zötti) időszakban Az elméletileg így körvonalazott szervezeti-jogi formát, a társaság„ 
csoportot tulajdonképpen speciális divizionális szervezeti megoldásnak (egyfajta 
konszernnek, illetőleg holdingnak) tekintették a szervezettervezők, ahol a divíziókat 
az önálló jogi személyiségű részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok al
kotják (Matolcsy, 1988) 

A konkrétan kidolgozott tanácsadói javaslatokban, az átalakuló vállalatoknak szóló 
szervezetfejlesztési ajánlásokban ugyanakkor nem nyert megnyugtató módon tisztá
zást a konszern és a holding közötti viszony„ A konszern· és holding-szervezetek elmé
lete szerint (Dobák, 1992) a holding a konszern (irányítási) formának olyan speciális 
esete, ami az irányított társaságok tekintetében csak a pénzügyi, illetőleg vagyonkeze
lési eszközökkel történő befolyásolásra ad lehetőséget az irányító vállalatnak A hazai 
feltételek között azonban - amikor is az átszervezett nagyvállalatok többsége a szigo
rúan centralizált lineáris-funkcionális szervezeti struktúrát váltotta fel egycsapásra a 
vagyonkezelő által irányított társaságicsoport-formával - reálisan nem lehetett számí
tani a nagyfokú önállóságot szavatoló, pénzügyi és vagyonkezelői típusú konszernirá
nyítás gyors elterjedésére, hanem jóval inkább az operativ, közvetlen irányítást gya
korló vagy legfeljebb a stratégiai vezetés eszközeivel befolyásoló konszernközpontok 
megjelenése volt valószfnűsíthető A szóban forgó elméleti bizonytalanság, fogalmi 
tisztázatlanság vezetett azután a magyarországi kezdeti „holding·Iáz" kibontakozásá
hoz, az indokolatlanul holdingnak nevezett (és legfeljebb operatív vagy stratégiai kon
szernnek minősülő) társaságcsoportok létrejöttéhez 

4„12..„ A társaságcsoportok tevékenységének első időszaka 

4„„ 12..1.„ A szervezeti átalakulások háttere, motivációi és deklarált céljai 

A kibontakozó átalakulási folyamatot vizsgáló kutatók az 1980-as,1990-es évek fordu
lóján egyetértettek abban, hogy a szervezeti formaváltást kezdeményező nagyvállalati 
vezetők mindenekelőtt a pénzügyi összeomlás megakadályozását, az esetleges fel
számolás elkenilését tekintették - bevallottan is - alapvető céljuknak A csődközeli 
helyzetek kialakulásában több mozzanat - gyakran együttes érvényestilése, befolyá50-
ló hatása - játszott közre: az elhibázott vállalati beruházási politika (melynek követ
kezményeként növekvő törlesztőrészletek és kamatok hárultak a nagyvállalatokra), a 
készletfinanszfrozás révén halmozódó adósságok és az összeszűktilőben lévő (első
sorban kelet-európai) piacok képezték azokat a legfőbb tényezőket, okokat, amelyek
re - közvetlenül vagy közvetve - visszavezethetők voltak az átalakulási kezdeménye
zések, a társaságalapítási szándékok 
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Sokak számára kérdésesnek tűnt, hogy miként biZonyul alkalmasnak válságkezelésre a vagyonkeze
lőre épülő tár:sa.sági modell? A spontán privatizáció folyamatának égyik szakértő elemzője a következő
képpen világz"fotta meg a társac;ágicsoport-forma adta lehetőségek gyakorlati kihasználását" „A vállalati 
válságmenedz.selés azért volt végrehajtható a tár'lasági formák felvételével mert a hitelek egy részét a 
bankok részvényekké alakilották át, a ké.szleteketjelentősen leértékelt"ek, ezzel feúzámolták az inkurrens 
készletek folyamatos finanszfrozásának igényét. Az állóeszközök értékét felemelhették piaci értékre, ez·· 
zel olyan amortizációs forrást nyerhettek, amelyből a beruházási hitel törleszthetővé vált A társaságokba 
néhány 10 százalék erejéig bevontak külső részvényest, a friss tőke törle'iztésre vagy technikai rést fel
számoló beruházásra volt fordttható Végezetül több olyan pénzügytechnikai eszközt lehetett alkalmaz 
ni, amelyek együttesen elhárították a pillanatnyi pénzügyi c'iödöt, a vagyon részvényben való kifejezé
sével pedig lehettiséget adtak a technikai fogyás nélküli „tulajdonosi fogyáshoz "(Matolcsy, 1990) 

A társaságok halmazává történő átalakulások másik fö motivációját, mozgatórugó
ját, hallgatólagosan a nagyvállalati felső vezetés egzisztenciális átmentése jelentette 
Az átalakulások után a vagyonkezelő központok élére változatlanul azok a személyek 
kertlltek, akik korábban a nagyvállalatok felső vezetői székeiben tlltek E „régi-új" me
nedzsereknek, az átalakulásnál előre kinyilvánított és biztosított társasági részvény
többségek birtokában, illetve a társaságok igazgatóságainak tagjaiként, sikerült meg
őrizniük - legalábbis átmeneti időszakra - hatalmi befolyásukat, és döntési kompeten
ciájuk nagy részét Pozíciójuk megtartása érdekében hajlandók voltak kiegyezni és 
kompromisszumot kötni a hosszabb ideje teljes önállóságot óhajtó gyáregységekkel 
Ez a kiegyezés többnyire békésen zajlott le, mert a gyáregységek végül is beérték a 
társasági forma által ígért nagyobb önállósággal Kevés olyan eset ismert, amikor a 
gyáregység - a felkínált társasági formával szemben - a teljes elszakadás mellett tört 
lándzsát A gyáregységek megegyezésre való készségét erősítette még az a körül
mény, hogy az új rt-k vagy kft-k elnökei, igazgatói, ügyvezetői, igazgatóhelyettesei és 
más vezető beosztású dolgozói - mentestilve a bérszabályozás kötöttségeitől - jóval 
magasabb jövedelmekre számíthattak, mint ha a gyáregységi munkakörök szerinti 
tényleges fizetéseiket kapják Feltehetően ennek a besorolási változásnak is tulajdo
nítható, hogy a belső egységek általában „eltűrték" a régi szervezet vállalati tanácsá
nak feloszlatását, ami egyúttjárt a vállalati tanácsba korábban delegált gyári, gyáregy
ségi vezetők tagságának megsztinésével 

A szervezeti formaváltásnak egy további, szinte minden vállalat által hangoztatott 
célját az állami vagyon eredményes működteté>e és gyarapításának előmozdítása ké
pezte A társaságicsoport-formát olyan „modellkísérletként" deklarálták az alkalmazó 
nagyvállalatok, amely - úgymond - ötvözi a nagyvállalat előnyeit a klS- es közepes mé
retű vállalkozások rugalmasságával és piacérzékenységével Ez az értelmezés magá
ban foglalta a társaságok vagyongyarapítási felelősségének megteremtését, tehát az 
ún. tökeallokációs központok kialakításának szándékát (Varga, 1988)„ 

Egyes nagyvállalatoknál - ahol a megelőző évek .során relaf/Ve kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt
a társa.ságalapz'tások nem annyira a csődközeli helyzet elkerülését, hanem jóval inkább az új tulajdono
sok (elsősorban a külföldi szakmai befektetők) megtalálását célozták A szóban forgó nagyszervezetek -
egy átgondolt stratégia részeként - több évre elnyújtva, egymás után .szándékoztak átalakltani belső 
egységeiket társaságokká, mert időre volt .szükségük a megfelelő szakmai partner, a korszerű technikát 
képviselőé.s a nemzetközi piacokra való bejutást elősegítő tőkéstárs felkutatásához 
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Végül egy kevésbé hangoztatott szempontot jelen tett (a tervbe vett átalakulások ki
sebb részénél) a belső egységek kiválásának, teljes elszakadásának ismételt megaka
dályozá.sa Ez a szempont egy 1990-ben hozott törvény nyomán vált fontossá a nagy
vállalati központok számára: a törvény vonatkozó paragrafusa 1991 végéig lehetősé
get adott a vállalatok „elkülönült belső gazdasági egységeinek" arra, hogy a vállalati 
tanács elutasító határozatától függetlenül is kérjék az alapító minisztériumtól a teljes 
önállósulás engedélyezését A gyáregységi elszakadások új, államigazgatásilag is tá
mogatott lehetősége gyors társaságalapftásra vagy ilyen irányú koncepció megfogal
mazására késztethetett egyes nagyvállalatokat, hogy ezzel akadályozzák meg a „reni
tens" egységek távozását Egy későbbi törvénymódosítás azonban megszüntette a tár
saságalapításnak, illetve a vagyon átcsoportosításának ezt a lehetőségét' 

4„ 1 .. 2 .. 2„ A társaságcsoportok strukturális jellemzői 

Az újonnan létrejött társaságcsoportok belső struktúrájának jellemzésénél különös fi
gyelmet érdemel az irányító vállalat (vagyonkezelő) és az irányított társaságok közötti 
kapcsolatrendszer kialakulása és formálódása. A tapasztalatok szerint a társasági for
mák alkalmazásával eltérő mértékben nőtt meg a nagyvállalati belső egységek önálló
sága Sok függött attól, hogy a gyáregységek korábban milyen mozgási lehetőséget 
vívtak ki maguknak Ott, ahol a gyáregységek a „feudális" kiszolgáltatottság állapotá
ból csöppentek (szinte egyik napról a másikra) az önálló jogi személyiségű társasági 
formákba, az irányító vállalatnak - a többségi részvénytulajdonlástól fliggetlemil is -

2 Az 1990 tavaszán életbe lépett, ún deregulációs törvény 1991 végéig adott lehetőséget a vállalatok e!· 
különült egységeinek az önállósulás kezde1nényezésére. Elkülönült gazdasági egységnek a vállalat azon 
részlegét tekintette a törvény, amely a többi részlegtől világosan elhatárolható feladatokat lát el s a válla!a·· 
ti vagyont, az erőforrásokat tekintve elkülönült eszköz·· és munkaerő·állománnyal rendelkezik Közel más· 
fél év alatt a 1ninisztériu1ni alapítású ipari és építőipari vállalatok körében csaknem 120 belső gazdasági 
egység inditotta ineg - jórészt társaságalapítási tervekkel - önállósulási akcióját, s ennek következménye·· 
ként 1991 végéig SJ új állami vállalat alapítására került sor. {Az ipari tárca csak akkor utasította el a Jevá-· 
!asztási kérehneket ha a vállalat egészének szervezeti formaváltása vagy privatizációja „elörehaladott fázis· 
ban" voll) Az önállósult egységek többsége a közepes {lnaximálisan 300 fős) szervezeti méretkategóriába 
tartozott, de az önálló vállalati működésre való alkalmasság, az egyes funkciók kiépítettsége vonatkozásá-· 
ban jelentős különbségek mutatkoztak az egységek között Az új {még mindig álla1ni) vállalatok egy része 
közvetlen piaci kapcsolatokkal indította meg tevékenységét, és adminisztrációját is kielégítő színvonalon 
kezdte ellátni (főkönyvi könyvelés, egyszerűsített mérleg készítés) l\1ás egységek viszont „funkcióhiányban 
szenvedtek' az önállósulás idején. mert a korábbiakban, gyáregységekként lényegében csak termelésirányf 
tási tevékenységet végeztek és csupán alapbizonylatokat á!!ítottak ki {Varga, 1991) Az önállósult gyáregy. 
ségi gyári szervezetek egyébként különbözőképpen ítélték meg további működésük perspektíváit Egyes 
kollektívák elvetették a kü!ső tulajdonos bevonásának gondolatát, mert a dolgozók maguk akartak az egy. 
ség tulajdonosaivá válni (a dolgozói részvényprogram felhasználásával vagy az egzisztencia-·hitel és a priva·· 
tizációs hitel igénybevételével) Az egységek egy másik részénél ezzel szemben úgy vélték, hogy elszakadá
sukkal aktívan tudják befolyásolni a külső tulajdonossal végbemenő privatizációt: a kisebb vállalatra 
könnyebben találnak vevőt, és a tulajdonos kiválasztásánál érvényesíthetik a tennelöegység fejlődési szem·· 
pontjait (!>fára. 1991) 
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nagyobb tere ny1lt beavatkozási szándékának érvényesítésére. A vagyonkezelő (kon
szernközpont) előír hatta például, hogy társaságai csak közvetve - a központi kereske
delmi részlegen keresztril - érintkezzenek a kűlföldi üzletfelekkel, vagy „közös fellé
pést" kérjenek az igényelt „preferenciák" Í!1egszerzéséhez a konszernközponttól. 
Ugyancsak módja nyi1ott az irányító vállalatnak - különböző pénzügyi konstrukciók 
révén - az elosztható források nagyságától függően nyereséget átcsoportosítani az 
eredményesen működő társaságoktól a veszteséges egységekhez. Továbbá (s ezt szin
tén példák bizonyítják) a régi reflexeknek engedelmeskedve, operatíve is felúgyelhette 
(pi heti munkaértekezletek rendszeresítésével vagy sűrű telefonhívásokkal) társasá
gai tevékenységét az irányító vállalat 

A konszernközpont „szoro'i" hányitási tevekenységét objekfi'v termelési--technológiai adottságok is 
indokolhatták J-Cöztudomású példáuf hogl} a villamo5energia"iparban a kohászati ágazatban e'.s az alu 
m1"niu1niparban intenzt'v termelé.si (szolgáltatási} kapcsolatok kötik össze a gyárlá.si (előállítási} ver
tikum alapvető egljségeit Ezen ágazatokban a társaságic.soport-formára áttért hazai nagyszervezetek 
rákényszerültek az operaf(v konszernirányitás módszereire mel't a gyártási vertikum alapvető egl}se
geit képező új társaságok - vi.s.szautas1tva a szerintük torz, régi belső elszámolóárak alkalmazását -
kezdték elhanyagolni egymás közötti, azaz a konszernen belüli száfl(tá.s( szolgáltatási kötelezettségei 
ket Il1Jen esetekben az irányító vállalatok vezetői hatalmi szóval utasaották az egyes társaságokat az 
dftaluk központilag előfrt belső árakon történő szá!Utásokra (Dunaferr, 1991). Szinten a hatalmi .szó 
döntött olyan esetellben amikor a vállalati vagyonnak c.sak kisebb ré.szét vitték társaságokba, s az irá
nyító vállalat kötelezően elöfrta, hogy az átalakult tár:saságok a gyáre.qységi státusban maradt tetmeló"

ré.szlegektól vásároljanak féltermékeket és alkatré.szeket 

Más nagyvállalatoknál - ahol előzőleg már kísérleteztek a jogi személyiség nélktili 
divíziók vagy a leányvállalatok intézményével, és a termelőegységek egymásra utaltsá
ga sem jelentett akadályt a belső önállóság kiterjesztéséhez - a konszernirányftásnak 
egy lazább formája alakult ki. Az ezen a nagyvállalati bázison létrejött konszernekben 
a társaságicsoport-modell a korábbinál is nagyobb mozgásteret biztosított a belső egy
ségeknek, amelyek - a jogi önállóság új feltételei között - szabadon kiépfthették piaci 
és pénzügyi kapcsolataikat, s (a cégcsoport érdekeivel összhangban) meghatározhat
ták saját fejlesztési, termelési és értékesítési (beszerzési) politikájukat A belső önálló
ság érdemi növekedésével mód nyílott a gyáregységi szervezetek korszerúsítésére is: 
az új társaságokban szinte mindenütt növekedett a kereskedelmi részlegek (azon be
hil a marketing) szerepe, jelentősége és visszaszorult a termelési vonal Eddig ismeret
len funkciók (stratégiai tervezés, controlling, külkereskedelmi tevékenység, ármegál· 
lapítás) jelentek meg a gyáregységek szintjén, s több helyütt bevezetésre kerúltek a 
nemzetközileg elismert minőségbiztosítási rendszerek is 

;1 társaságok egl}ike··másika (főkdnt a még mindig nagyméretű rt -k és Aft -k) „ mini" div(ziókká szer· 
vezte át termelő üzemeit amelyek ugyan nem folytathattak kereskedelmi tevékeny.séget (ez az rt vagy 
kft kereskedelmi ré.szlegének feladatát képezte), de a gyártás operaf(v irányításán kz'vül meghatároz 
hatták pl a beszerzendő anyagok műszaki paramétereit, véleményezhették az ajánlatkéré.seket, meg· 
rendeléseket és javaslatokat tehettek a kialaküandó árakra A társa.sági önmozgá.snak ''egy másik szo 
Aatlanul autonóm példáját szolgáltatta a Budaf!ax cégcsoport egyik társasága, a Ffax-Fil Kit „A koráb 
ban veszte.sdges gyáregységet 1.987-ben leányvállalattá alakították, s ebben a formában, megújított veze· 
tdssel nyereségesen müködött A nagyvállalat társaságok halmazára bomlását követően a Flax-ril is kft 
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lett, majd maga is hozzálátott újabb társaságok alapitásához 1990 közepére hat kft-t működtetett, kö .. 
zülük egy vegye.s vállalat volt, a többiben pedig a telepvezetők, a menedzserek, illetve az alapftó cég ve
zetői saját tőkéjükkel is érdekeltek' - trta az önállóság nyújtotta lehetőségekről egy vállalati esettanul
mány (Révész, 1990) 

Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején kialakult konszern-struktúrák vizs
gálatánál egy további szempontot jelent a konszemközpontok szervezetének elemzé
se. A kirajzolódó tendenciák szerint a konszernközpontok funkcióinak számát és ap
parátusaik nagyságát a működés első időszakában a társaságok irányftásának „szo
rossága" határozta meg Az operatív jellegű irányftást végző vagyonkezelő központok 
nemegyszer megőrizhették - némi „karcsúsítással" - a korábbi nagyvállalati (tröszti) 
központok „törzsét", sőt esetenként több száz fős létszámát, és a funkcionális munka
megosztási elvre épúlő részlegek tagozódását Megjegyzendő azonban, hogy a na
gyobb létszámú irányító konszernközpontok az esetek többségében nem a spontán, 
vállalati kezdeményezésű átalakulások során jöttek létre (illetőleg maradtak fenn), ha
nem a kormányzat döntött - az 1990-es évek elején - néhány nagyszervezet társaság
csoporttá alakulásáról (MVM), vagy felúgyelte az ilyen formaváltozásokat (Hungalu) 

l!.qyes esetekben a tár.sa.ságcsoport vállalati kezdeményezésű kialakítása is viszonylag nagy létszá
mú konszernközpontokat ó"rzött meg Egy országa~· szervizhálózattal rendelkező számftá.stechnikai-ir0 .. 

da.technikai vállalat például - miközben profit-centerekként (kft-kjogi formájában) kezdte működtetni 
vev6szolqálati egységeit - a régi vállalati központ „karcsúsítása" után, megtartott egy 250 fős frányftó 
központot (a n1űszaki, te1 melési és gazdasági igazgató.ságok funkcionális apparátusaival) Az átszerve
zést követően arra hivatkoztak a „vagyonkezelő" központi szervezet vezetői, hogy a „szociális érdeke·· 
ket' is figyelembe véve, egy ilyen létszámú konszernközpont még képes eltartani magát a kereskede
lemből és a társaságai által fizetett bérleti d1Jakból 

A stratégiai típusú konszernirányítást megvalósítani kívánó vagyonkezelő szerveze
tek viszont - a tapasztalatok szerint - rövid idő alatt jelentősen csökkentették az ellá
tandó központi funkciókat, és jórészt drasztikusan leépítették (általában 20-50 főre) 
apparátusaikat Gyakorlatilag megszuntették a nagyvállalati központok hagyományos 
funkciói közli! a termelésirányftás koordinációját, a központi anyagellátást és a régi tí~ 
pusú személyzeti és szociá\is tevékenységeket, továbbá szolgáltatásokká alakították 
át - társasági formák keretében - a műszaki fejlesztési, a kereskedelmi, szervezési, ill 
számítástechnikai központi tevékenységeket A stratégiai jellegű konszernirányítás 
koncepcióját többnyire azok a nagyvállalati menedzserek fogadták el és tették magu
kévá, akik befolyásolni kfvánták ugyan a tagtársaságok hosszabb távú fejlődésé\, de 
nem szándékoztak azokat „kézenfogva" vezetni a jövőben Számukra a stratégiai kon
szern ígérkezett a legmegfelelőbb irányítási formának az új tizleti lehetőségek feltárá
sához, és szervezetúk megktilönböztető képességeinek, „szakértelmének" elismerte
téséhez 

A stratégiai típusú konszernek központi szervezetében elsősorban az alábbi funk
ciók végzését helyezték előtérbe: 

· stratégiai tervezés és privatizációs program előkészítés (megvalósftás); 
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" fejlesztési-vállalkozási koordináció; 
" konszern controlling, pénzugy; 
· személyzeti/ emberi erőforrás menedzsment 

A 5tratégiai irányiló feladatok végzésének kialakulatlanságára utalt, hogy a vállalatcsoportok belső 
koordinációjában fontos szerepet játszó, megújult .személyzeti funkciókat eltérő módszerekkel (,,humá
nusabb és „radikálisabb" eszközökkel) gyakorolták kezdetben az egyes konszernközpontok A Hung
alu-konszern például megalakulása után a következő humánpolitikai intézkedéseket hirdette meg tár·· 
sa.ságai számára: Valószihűleg több százmillió forintot kell költenünk a következő években a képzési 
és átképzési programokra A vállalatvezetők és más szakemberek u.gyanis a nyelvi képzés, az új és 
gyakran sajátos menedzsment ismeretek és a bejövő technológia és technika üzemeltetési ismereteinek 
elsajátitá.sa nélkül nem tudnák megvaló.sitani a terveinket' - nyilatkozta 19.91--ben a Hungalu Rt vezér~ 
igazgatója (Meixner, 1991) Más vállalatcsoportoknál ezzel szemben az irányftott társaságok ügyvezetó 
igazgatóit- a gyáregységekkel kötött korábbi „egyezséget" átmenetinek tekintve - fokozatosan vagy tö
megesen lecserélték arra hivatkozva, hogy a jogilag önálló társaságok vezetése „igazi" menedzsereket, 
nem pedig a korábbi idő.szakokban igényelt végrehajtókat" ki"ván (Vo.szka, 1991) 

4 .. 1„2 .. 3 .. Működési hatékonyság, a társaságalapítások első mérlege 

Mennyiben teljesultek a hatékonyság javítására tett nagyvállalati ígéretek a szervezeti 
formaváltást követően? A gazdasági társaságokká szervezett gyáregységek eredményei 
az első egy-két évben sok helyutt kedvezőbben alakultak, mint a szervezeti formaváltás 
előtt (Az átalakulások modelljének tekintett Medicor tíz részvénytársasága közti! pél
dául nyolcnál egyértelműen nőtt a nyereségtömeg és a jövedelmezőségi mutató 
1988-1989-ben) A javulásban azonban erőteljesen közrejátszott, hogy a társaságok ál
talában „tiszta lappal" indulhattak, mert adósságaik visszafizetési kötelezettségeit át
vállalták, illetőleg banki, szállítói tulajdonrészre „konvertálták" a vagyonkezelő köz
pontok. Ezen túlmenően a nyereség növekedése gyakran azért bizonyult látszólagos
nak, mert a társaságcsoporton (konszernen) belúli szállítások elszámolóárait sok eset
ben módosftották (emelték), s így kedvezőbben alakultak a halmozott társasági teljesít
ménymutatók Ugyanakkor a cégcsoportokon beltil jó néhány társaság veszteséggel 
zárta a működés első éveit; köztiluk egyesek fizetésképtelenné váltak és idővel csődöt 
jelentettek E társaságoknál a KGST-szállítások elmaradása és a hazai piac összeszűku
lése sokszor párosult az alapanyagok árainak hirtelen emelkedésével Működési nehéz
ségeik mögött azonban nem csak ktilső okok húzódtak meg: egyebek között nem sike
r tilt megoldaniuk a termékszerkezet korszerűsítését, a munkafolyamatok racionalizálá
sát és a minőségi színvonal biztosítását Közrejátszott az a körülmény is, hogy a társa
ságalapításoknál több ízben mesterségesen alacsony szintre állították a készleteket, s 
az ehhez „igazított" készpénzállomány korán likviditási gondokat okozott Esetenként 
a társasági működést magas bérleti díjak terhelték azokban a konszern-szervezetek
ben, ahol a vagyoneszközök (ingatlanok, gépek, berendezések) nem kerültek apport
ként a társaságokhoz (vagyis állami kezelésben maradtak), mert az átalakulásnál nem 
állt rendelkezésre a társasági törvény által előírt készpénzhányad 

Mindent egybevetve, az Állami Számvevőszék jelentése szerint az új társaságokba 
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1990 tavaszáig „átvándorolt" vagyonhalmazt - melynek nagysága az akkor megköze
lítően 2400 milliárd forint értékű állami vagyon öt százalékára volt tehető - összessé
gében nem működtették hatékonyabban, csak a gazdasági eredmény keletkezési he
lye tevődött át a társaságokba (Állami Számvevő.szék, 1990) A szervezeti formaváltá
sok előnyeit és hátrányait mérlegre téve mindazonáltal megállapítható: a társasági
csoport-modell az els6komob1 rést ütötte a centralizált lineáris-funkcionális nagyválla
lati szervezeten A fejlett ipari országokban elterjedt és a pártállam legutolsó idősza
kában nálunk megjelent szervezetijogi formának részben sikenilt levezetnie azokat a 
feszültségeket, amelyek a vállalati „nagykalap-rendszer" alkalmazásából, az ingyenes 
belső szolgáltatások előírásából, a rezsiköltségek „szétteritéséből" és más nivelláló 
mechanizmusokból eredtek Ugyancsak a zárt nagyvállalati szervezet „oldását" jelezte 
- a fennálló hiteltartozások kisebb hányadának részvénnyé alakításával - az új tulaj
donosok (bankok, szállrtók, vevők) bevonása a társaságcsoportokba, és bizonyos elő
relépésnek tekinthető az egyelőre viszonylag szűk körben megvalósult klilföldi tőke
bevonás is Az új tulajdonosok megjelenése azonban - s ezt szlikséges hangsúlyozni _ 
nem jelentett valódi privatizációt, mert a kisebbségben lévő „ktilső" tulajdonosok - a 
klilföldi magántőke kivételével - szintén az állami vállalatok és pénzintézetek köréből 
kerliltek ki 

4..2.. Az átalakulási törvény alapján létrejött társaságok szervezeti 
struktúrája 

A politikai rendszerváltás időszakában, 1989 elejétől - közepétől felerősödtek a társa
ságalapításokat, a spontán privatizáció folyamatát biiáló, korábban szórványosan je
lentkező hangok Az egyik leggyakrabban megfogalmazott kritika szerint az irányító 
vállalatok (vagyonkezelő központok) működését kezdettől fogva semmiféle formális 
teljesrtménykövetelmény nem szabályozta: „ingyenes adományként szerzik meg az ál
lami vállalatok vagyonát képviselő .részvények vagy törzstőke tulajdonjogát, .. és 
mint végső tulajdonosok bármit megtehetnek a vagyonnal " - hangoztatták többek 
között a bírálók (Krokos, 1988; Auth-Krokos, 1989) A szavukat egyre inkább hallató 
politikai ellenzék tagjai egyenesen a régi vezetői gárda „átmentését" emlegették „or
szág kiárusításával" vádolták a (nagy)vállalati menedzsereket (Szalai, 1992) 

A társasági törvény életbelépésével (1989 1. l) ktilönösképpen lendtiletet vett 
spontán szervezeti átalakulásokat mindazonáltal nem állították le központilag, de 
1989 második felében előkészliletek történtek - a nagyvállalati vezetők tiltakozása el
lenére - egy állami vagyonkezelő „szuper szervezet" létrehozására Az Állami Vagyon
ligynökség megalakulása a következő év tavaszán már egyfajta konszenzust jelzett a 
különböző politikai erők és az eltérő gazdasági érdekeket képviselő csoportok között 
a tekintetben, hogy „szlikség van az állami vagyon kezelésének és működtetésének 
hatékony ellenőrzésére" 

Az Állami Vagyonligynökségre ruházott ellenőrzési funkció jóval erőteljesebbé vált, 
és döntéshozói jogkörrel bővült (vagyonértékelési, átalakulási és privatizációs ügyek-
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ben) a politikai rendszerváltást követően, amikor rövid időn belül módosították az álla
mi vagyon védelméről és kezeléséről szóló törvényt Ez a szerepkörváltás és törvény
módosítás arra utalt, hogy a parlamenti választások után hivatalba lépett uj kormány 
nem nézi jó szemmel a spontán szervezeti és tulajdonosi átrendeződést, hivatkozva töb
bek között az átalakulási folyamat negatív mozzanataira, nemkívánatos jelenségeire.3 

A kormányzati felfogás módosulását tlikrözte az ún. kiürült vagyonkezelő közpon
tok elleni intézkedések kilátásba helyezése. A kiürlilt vagyonkezelő központokat, vagy
is a termelőeszközöket már nem, csupán értékpapírokat birtokló irányító (állami) válla
latokat - egy 1990 nyarán közzétett kormánydokumentum alapján - megszüntetni, il
letőleg társasággá alakítani kívánta a törvényességi felügyeletet (államigazgatási irányí
tást) ellátó Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Az érintett vagyonkezelő központok 
ennek hatására meggyorsították előkészületeiket az irányító vállalatok - átalakulási 
törvény szerinti, de saját elgondolást követő - társasággá alakítására (Juhász, 1990) 

4..2..1 .. Társasággá alakulás - „egy az egyben" 

A spontán privatizáció kormányzati megítélésének módosulása, változása hamarosan 
úgy „csapódott le" a vállalati szférában, hogy a társasági csoport-modell alkalmazása 
háttérbe szorult, és helyébe lépett - a formaváltás fő megoldási módozataként - az ál
lami vállalatok „egy az egyben" történő társasággá alakulása. Az utóbbi tipusli forma
változásokhoz a parlament által elfogadott és 1989 közepétől hatályba lépett átalaku
lási törvény biztosította a jogi feltételeket A teljes átalakulásoknál a vállalatok - ko
rábbi egységliket megőrizve - egyetlen társasággá alakulnak át (vagy így kerülnek lij 
tulajdonosok birtokába) 

,.Az Állami Vagyonügynökség megalakulása előtt c.sak nagljon kevi.'i vállalat élt a teljes átalakulás- le· 
hetó:ségevel Ez azt bizonyította, hogy a vállalatvezetők előnyben része'iitetfék a korábban elfogadott 
társa.sági törvény .szerinti átalalíulá<>okat, a kon'Izern Upusú -;zervezeti-irányaá.si megoldásokat Az át
alakulási törvény megkerülé.sét azonban 1990-·tól egyre kevesebb menedzser választotta, noha kisebb 
mértékben folytatódott a .spontán privatizáció Az utóbbi formavdltozások már az ÁVÜ felügyelete mel
lett valósultak meg, és a társaságalapttá.s csak a nagyvállalatok eqy··egy qyáráf qyáregyséqét érintette " 

(Mato/c\y, 1991) 

3 A társaságalapítások lehetőségeit a társadalomra nézve megengedhetetlen eszközökkel, 1nódszerekke! 
használták ki több esetben egyes vállalati menedzserek Akcióikról i'gy út a hazai sajtó 1989 végén: ,A tár
sasági törvény életbelépésével, továbbá a vállalati eredményektől függetlenül kifizetett milliós vezetői jutal
makkal 1negnyílt az útja annak, hogy akár egyetlen évi prémiumukat »bedobva« a vezérigazgató és a vállala
ti tanács kft·t vagy rt.·t alakítson, lehetőség szerint külföldi céggel, vegyes vállalati formában Ebben az az 
üzlet, hogy - az adókedvez1nényeken és a bérszabályozás-mentességen felül - egészen kis tőkével bérbe ve
hetik saját vállalatuk legjobban hasznosítható, legtöbb profitot hozó részlegeit. Egyszerre akár több kis kft, 
rt. is alakítható ilyen formában - a családtagok, rokonok bevonásával is - ugyanazon vállalat több részlegé„ 
nek »hasznosftásáraj< Különösen veszélyes, ha monopolhelyzetben lévő nagyvállalatoknál történik mindez 
Ekkor ugyanis adott a lehetőség a gátlástalan árnövekedésre is, és az ilyenformán 1•megtermelt« óriási nye
reségtömegbő[ a bérbevevő társaság rövid idő alatt meg is vásárolhatja - akár leértékelt áron is! - a nyere
séget hozó üzemegységet (Budai 1989) 
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Az „egy az egyben" történő társasággá alakulások számának hirtelen növekedése 
(1990 márciusától 1991 közepéig 160 vállalat kezdte meg a teljes átalakulási folya
matot) több tényezőre vezethető vissza Mindenképpen lényeges szempontot jelen
tett a vállalati menedzserek számára a politikai megfontolás, vagyis a spontán priva
tizációval szemben kialakult kormányzati álláspont figyelembevétele A pozfcióju
kat megőrizni, az esetleges gyanúsításokat elkerülni kívánó vállalatvezetők az új 
helyzetben alaposan meggondolták, hogy a társaságicsoport-modell választásával 
„kiszervezzék-e maguk alól a vállalatokat". Fontos tényezőnek számított a teljes át
alakulásról hozott menedzseii döntéseknél a vállalat eq7Jben tartásának szándéka 
is. Ezt a törekvést alátámaszthatták olyan objektív vállalati adottságok, mint pL az 
egy telephelyen való működés vagy a gyáregységek közötti intenzív termelési-koo
perációs kapcsolatok léte. Ugyanakkor meghatározónak minősúlhetett a vezetői el
határozásokban a hosszabb távú vállalati kilátások mérlegelése, a szervezet straté
giai érdekeinek szem előtt tartása: a romló gazdasági viszonyok között, a hagyomá
nyos piacok beszűkülésével és a fejlesztési források elapadásával sok helyütt indo
koltan lehetett számítani a változatlan formában működő vállalatszervezet egy-két 
éven beltili ellehetetlenülésére (Móra, 1991) (Az „egy az egyben" megvalósuló tár
sasággá alakulásoknak további lökést adott annak a törvénynek az előkészítése 
majd elfogadása, amely előírta: 1993 közepéig minden állami vállalatnak társasági 
formát kell öltenie Ezt figyelembe véve már nem volt váratlan, hogy - az Állami Va
gyonügynökség adatbázisa szerint - 1991-ben végül is közel 190 teljes átalakulást 
fogadott el az ÁVÜ, 1992-ben pedig csak az év első felében 155 ilyen irányú döntést 
hozott) 

A legelső teljes átalakulási akciókra (1990 végéig) a gyógyszeriparban, a cukoripar
ban, a textilruházati iparban és a borgazdasági vállalatok körében került sor. 

A váll~lati jövó megalapozása késztette a Chinoin felsó vezetése! a nyolcvanas évek végen arra, hogy 
még az Allami Vagyonügynökség létrehozása előtt kezdeniényezze az átalakulási törvény szerinti far·· 
1naváltást, az „ egy az egyben" történő társasággá alakulá~t A gyógyszeripari vállalat nem közvetlenül 
a piinzügyi csód elől menekült, hanem elsősorban mozgásteret kívánt magánaA biztosltani a potenciá
lis külföldi partnerek felkutatásához és a stratégiai .szövetséges kiválasztásához A Chinoin menedzs
mentje már korábban i.s tisztán látta azokat a koncentráció.s, a kutatdsi..fejle~·ztési erőforrások egyesíté-· 
.sét celzó folyamatolcat, amelyek a világ gyógy.szeriparában végbementek A külföldi partner keresését 
azonban évekig ké.sleltették a kelet-nyugati vállalati együttn1űködé.seket gátló hazai korlátozások vala
mint a kelet-európai gyógyszerpiacon birtokolt kinyelmes pozt"ciók Az átalakulási törviny elfogadásá
val is a privatizáció lehet6ségének felmerülésével azután elesebb kontúrokat kezdett ölteni az a kivána
to.s partneri viszony, amelynek keretében a Chinoin hozzájuthat egyes kor:sze1·ű terméAekhez és tech
nológiákhoz, növelheti piaci részesedé.sét a nyugati piacokon e~s megszabadulhat nyomasztó adósság·· 
terheinek egy jelentő.s részétől A vállalat ré.szvénytársasággá alakulása után a vezetés megtette az e/<;ő 
lépéseket a külföldi tőke bevonására a privatizáció előkészltő fázisában ismert tanácsadó cégeket kér·· 
tek fel a vagyonértékelésre, az ajánlattételre é.s a szerződés kidolgozására Ezt követően több vevői aján
latot is alaposan mérlegeltek majd hosszabb szakértői tárgyalások után - az Állami Vagyonügynökség
gel egyetértésben - a francia Sanofi céggel kötendő ,,,házasság" mellett döntötte A A szerződés aláfrásá
ra 1991 tavaszán került sor. a megállapodás érteln1ében a gyógl}.szeriparban ugyancsak érdekelt franci
ák megvásárolták a Chinoin részvényeinek 40%-át (Tan; 1993) 
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4 .. 2.2. Társasági forma, privatizáció és szervezeti struktúra változása 

A következőkben arra keresünk választ, hogy az állami vállalatok teljes átalakulása 
milyen hatást gyakorolt szervezetúk belső ii-ányítási struktúrájára és működési folya
mataira A vizsgálódásnál abból célszerű kiindulni, hogy az „egy az egyben" történt át. 
alakulások nyomán nem bontották fel a (nagy)vállalati szervezetet, azaz nem alakult 
ki a társaságicsoport-modellre jellemző „kétszintűség" Az előzőek során tárgyalt kon
szernekben az irányító vállalat (átalakult formája: társaság) mint főtulajdonos és az 
(al)társaságok, mint önálló jogi személyek alkották a társaságcsoport egészét. A teljes 
átalakulással létrejött társaságokra változatlanul az „egyszintű" szerveződés volt a jel
lemző (itt most eltekintúnk az igazgatóságok és felügyelő bizottságok irányítási szere
pétől az új részvénytársaságokban). 

Láttuk, hogy a konszern típusú szervezetekben a kétszintű irányítási struktúra ál
talában előrelépést jelentett a belső egységek számára az önállóság tekintetében 
A teljes átalakulások kapcsán szintén megfogalmazható a kérdés: az egyetlen társaság 
szervezeti-jogi keretei milyen lehetőségeket nyújtottak a döntési hatáskörök ésszerű 
megosztására, a rugalmasabb felépítési és működési struktúra kialakítására? 

A tapasztalatok szerint a belső önállóság növelésének esélyeit az egyszintű rész
vénytársaságokban jelentősen befolyásolta az „örökölt" állami vállalati szervezet, va
lamint a privatizáció A teljes átalakulásoknál - hasonlóan a konszern tfpusú hazai 
formaváltásokhoz - a „kiinduló" szervezeti formát döntően a lineáris-funkcionális 
struktúra képezte (kivételt jelentettek a jogi személyiség nélküli divíziókkal több-ke
vesebb sikerrel krsér letező vállalatok) A lineáris-funkcionális szervezet centralizáltsá
gának mértékében ugyanakkor eltérések voltak az átalakuló vállalatok között (e kű
lönbségek a társaságokra bomlott nagyvállalatok esetében is megmutatkoztak), s ez a 
körúlmény nyilvánvalóan kihatott az egységes társaságok belső viszonyainak alakulá
sára, formálódására 

A privatizáció abban az összefüggésben merül fel a társasági szervezet elemzésé
nél, hogy az 1990-es évek elejétől az állami vagyonrészek eladása, illetve a tőkebevo
nás lehetőségének megteremtése (rövidebb vagy hosszabb távon) szinte minden válla
lat stratégiai céljai között szerepelt 4 A privatizáció várható közelsége, elhúzódása 
vagy meghiúsulása ily módon szintén kihathatott a társasággá alakult vállalatok szer
vezeti struktúrájának fejlődésére Ez a hatás lehetett negatív ösztönzésű, amikor a 
vállalatok, a privatizációra hivatkozva megkerülték a szervezetfejlesztés problémáját, 
mondván: „ ezzel majd a privatizálás után érdemes csak foglalkozni" (Hoványi, 
1992) De a privatizáció jelenthetett késztető erőt is az új társaságok menedzsmentje 
számára: a belső szervezet korszerűsítését előfeltételnek tekinthették a privatizáció 
esélyeinek növelésére 

4 Az 1990 őszén nyilvánosságra hozott kormányprogram három privatizációs utat vázolt fel: központi 
kezdeményezésű, vállalati indíttatású és külső kezdeményezésű tulajdonváltást különböztetett meg. A tel 
jes átalakulásokban bármelyik privatizációs elképzelés szerepet játszhatott 
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Jlz első magatartá.sforn1át követte a vegyipar egyik szakágazatának vállalata, ahol az önálló str t. 
gia megnyilvánulásaként a vezetők úgy vélekedtek hogy "a privatizáció nem közeli szükségszeras: :
A vállalat relati've kiegyensúlyozott gazdálkodása miatt ugyanis nem tartották feltétlenül indokoltnG~ ~ 
pótlólagos tőke bevonását, s ebból a helyzetértékelésből kiindulva a társasággá alakulást követően nem 
is hoztak irdemi .szerv~zetkorszerű.sítési zntezkedéseket Az egyik következmenv a fejle.sztési, termelé
si é.s értékesftési területek együttműködé.si zavarainak továbbélé.se. Ezt illusztrálandó, egy új termék 
piaci megjelenése - a „ szocialista időkre" emlékeztető módon - változatlanul az alábbi folyamatok 
eredőjeként valósult meg (1992-ben ké.szült interjún alapuló lei'rái;}. 

az „innováció.s folyamat elsó fázisaként a lf+F ré.szle.q új termékeket fejleszt ki; 
" a termelé.s-preferenciarendszere alapján választ az újonnan kifejlesztett termékek közül: 
" a tervek szerint „valamikor" megkezdődik a termelés. 

a kereskedelmi részleg elvégzi a termék piackutatá.sát; 
" a piackutatás eredményetől függetlenül a termelés már beindult, 
· a kereskedelmi részleg feladata módosul „hova adjuk el a terméket?'' 

Azoknál a társaságoknál, ahol a pótlólagos tőke bevonását feltétlemil szlikséges
nek ítélte a vezetés, a privatizáció esélyeit többnyire konkrét szervezeti intézkedések
kel igyekeztek növelni Az állami vállalat szervezeti struktúrájának megújítását, a tár
sasági belső irányítási és koordinációs mechanizmusok kialakítását ugyanakkor kü
lönböző utakon-módokon képzelték el, és próbálták megvalósítani a menedzserek 

Sajátosan értehnezte a privatizációra való sze1vezeti felkészülést az egyik; több gyánal rendelkező 
élelmiszeripari cég e/<;ő számú vezetője, 199J"ben adott nyilatkozatában· .. ,A vállalati szerkezet is átala·· 
kftásra .szorul A magyar gazdaságban, s t"qy nálunk is a legutol.sd tizenöt év a gyári önállóság névre 
hallgatd rémálom jegljében telt el. Ma ennek megfelelően mind a négy gyárunk önállóan kereskedik 
belföldön S bár a termelés ~pecializált, de hát végsősoron a gyáraink mégiscsak egymá~nak támaszta
nak konkurenciát Az elkövetkező időben ezért ezt a rendszert sürg6sen meg kell változtatnunk s a pri· 
vatizációig le kell zárnunk "(Meix:ner; 1991) 

A centralizáció erősrtésével szemben a belső önállóság kiterje.szlé5él határozták el 
több olyan cégnél, ahol továbbra is az „egységes szervezetben" gondolkodtak a veze
tők, de szlikségesnek tartották a privatizáció szempontjából a termelőegységek funk· 
cióinak és döntési hatáskörének bővrtését, valamint a társasági központ szervezeté
nek „racionalizálását" 

A kozmetikai é.s háztartásvegyipari piacon érdekelt, e1'ŐS hazai poz(ciókkal é.s jól bevezetett márka·· 
tennékekkel rendelkező egyik nagyvállalat - piaci ré.szesedé.sének drasztikus csökkenését é.s egy 1neg· 
hiúsult privatizáció~ akciót követően - 1992-től alakttotta ki a co.~t-center típusú .szervezetet lefivel a 
társa~ágicsoporf..modell {jogilag önálló formában működő profit-centerek) alkalmazása ,a cég korábbi
akban megfogalniazott stratégiai elveinek megsértését" jelentette volna. a felső vezetés a költségközpon·· 
tok létrehozását ítélte reális megoldásnak (ami hosszabb távon nem zárta ki a jogi .személyiség ~élküli 
profit-centerek. eredményközpontok rendszerének bevezeté.sét). A társaság né,gy gyárának mint költ· 
ségközpontoknak a kompetenciájába tartozott az átszervezés után 

" a tervezett feladatok ellátásához .szüksége.s költségekkel való gazdálkodás, 
" a különböző költségnemek közti átcsoporto.s(lá.s lehetősége (esetleges korlátozásokkal) 

a kereteken belüli .szabad munkaerő·, eszköz .. és készletgazdálkodás; 
" a szabad kapacitások külső hasznosttásáról .szdló döntések meghozatala 

A társaság vezérigazgatdja a hozott intézkedések kapc.sán (gy ö.s.szegezte a cégniil kialakult alapvető 
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szemlélet változást „Eddig főleg gyártottunk, 1nost pedig nincs má.s hátra, kereskednünk, főleg keres·· 
kednünk kell. Akár úgy is, hogy saját értéke.s(fési hálózatot .sze1 vezünk Ha a termékeink nem jutnak el 
a fogyasztókhoz, munkánk .semmit sem ér." (Meixner, 1991) 

A már társasági formában működő (nagy)szérvezetek struktúrájának célszerű mó
dosítása, a piacgazdaság követelményeinek megfelelő változtatása jobbára az új (ki
sebbségi vagy többségi) tulajdonosra hárult, ha a privatizáció a társasággá alakulást 
követően viszonylag rövid időn belül valósult meg 

Az előzőekben példaként tárgyalt Chinoin-Sanofi „házasságnál" a ktsebbségi tulajdonos francia cég 
két szemé(yt delegált a Chinoin felső vezetésébe a vezérigazgató-helyettesi posztra egy, a Sanofi alkaZ.· 
mazásában már több évet eltöltött Cs rátermettségét bizonyító menedzsert jelölt, továbbá a pénzügyi 
igazgatói munkakörbe is saját, külföldi szakemberét helyezte A vezérigazgató-helyettest 1993 elejétől -
a régi vezérigazgató nyu,qdijba vonulása után - a többségi tulajdonos Állami Vagyonkezelő Rt. egyetdr 
tésével a Chinoin első .számú vezetőjCve nevezték ki 

A Chinoin új ös.szetetelű, a francia tulajdona.s elképzeléseit is érvényesítő vezetése határozott ldpése · 
kel tett a társasági belső szervezet átalakítására, a működési folyamatok korszerűsítésére A, változás 
menedzsment koncepciójának megvalósulása gyakorlatilag 19.91-·lől követhető nyon1on a magyar cég· 
nél, amely intézkedéssorozat nem nélkülözte a „diktatórikus" elemeket sem (György, 1993) A belső irá
nyítái;i szel'vezet módosítása mindenekelőtt a gyáregységekben kialakult é.s a központi egységekkel 
pdrhuzamo.san tevékenykedő tükör.szervezetek" megszüntetésére irányult Így vált kizárólagosan köz· 
ponti funkcióvá a min6ségellenől'zé.s, é.s a - jellegében megváltozott- személyügyi tevékenység Az irá
nyítás további egyszerűsfté.sét célozta a társaság két gyáregységének összevonása, valamint az egysé
ge.s adminlsztraf(v igazgatóság kialakítása a vezérigazgató közvetlen alárendeltségében A társasági 
központon belül a műszaki fejlesztési tevékeny.séget szervezetileg külön válai;ztották a .szorosan vett 
gyógyszerkutatási területtöl, s az előbbi funkció ellátását a termelési igazgatóság hatáskörébe utalták 
Új központi feladatot jelentett a kereskedelmi igazgató.ságon belül az addig elhanyagolt nagykereske· 
debni tevékenység Az eredményes koordinációhoz indokolttá é.s szükségessé vált ezenkívül egy köz· 
ponti logisztilrai igazgatóság létrehozása is, amelyre a Chinoinban folyó be.szerzési, anyaggazdálkodá· 
si, termelési_ értéke.sité.si és pénzügyi tevékeny.slfcgek integrálását kívánta bízni a társaság vezetése 

(Tari. 1993) 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az „egy az egyben" történt társaságalakulá
sok (mint jogi aktusok) az esetek többségében a régi szervezet módosításának, változ
tatásának „nyitányát" is jelentették az 1990-es évtized első harmadában Bizonyos 
esetekben (pl. a kiegyensúlyozottnak mondható gazdálkodás feltételei között) a társa
sági keretek „konzerválhatták" egy időre a korábbi szervezeti struktúrát, de a későb
biekben, valamely szakmai befektető tulajdonosi megjelenésével elodázhatatlanná vál·· 
tak a korszerúsítési intézkedések Ugyancsak bizonyos körülmények között (pi a szél
sőségesen centralizált lineáris-funkcionális irányítási struktúra és a túlméretezett bel
ső kooperáció „átöröklése" esetén) szintén elhúzódhatott a belső szervezet átalakulá
sa, sőt magának a gazdasági társasággá alakulásnak a folyamata is (Rába Rt) 
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5. Magángazdasági szervezetek fejlődése a társasági törvény alapján 
- a kisvállalkozástól a holdingig5 

A magánszektor természetes fejlődése, gazdasági szerepének növekedése a társasági 
törvény életbelépését, illetőleg a rendszerváltást követően gyorsult meg hazánkban 
Az egyéni és társas magánvállalkozások egyre nagyobb számban jelentek meg a kü
lönböző tevékenységi ágazatokban, a magánszemélyek ftiggetlen elhatározásai nyo
mán A társas magánvállalkozásoknak a 2.2. fejezetben tárgyalt korai formái (a polgá
ri jogi társaságok és gazdasági munkaközösségek), valamint a sajátos kolleküv tulaj
donlást képviselő kisszövetkezetek a társasági törvényben biztosított formaválaszték 
alapján folytathatták működésüket 6 Új társasági formaként jelentek meg a magánva„ 
gyon és a társasági vagyon szétválasztását biztosító korlátolt feleldsséqú társaságok 
és részvénytársaságok Az elsősorban egyéni képességekre építő, személyegyesülés 
jellegű polgári jogi társaságokkal és gazdasági munkaközösségekkel szemben ezentúl 
lehetőség kínálkozott - a kft-k és rt-k formájában - tőkeegyestilés jellegű (tőkeigé

nyes vállalkozások alkalmas keretétil szolgáló) gazdasági magántársaságokat működ
tetni. A kft forma módot nytijtott a tagok korlátolt vagyoni felelősségének érvényesí
tésére és a kifejezetten tőkebefektetési és nyereségszerzési elképzelések, szándékok 
megvalósítására (a vállalkozási tevékenységben való személyes közreműködés nél
kül) Jórészt hasonló szellemben szabályozta a jog a részvénytársasági formát, de a 
kft -hez viszonyítva jóval magasabban határozta meg a minimális alaptőkét, és éleseb
ben választotta el a tulajdonosi, illetőleg az ügyvezetési-menedzseri funkciókat 

A következőkben a „saját bázisán építkező" magángazdaság jogi szeméh1iséqű tár
sas vállalkozásainak - 1989-től végbement - szervezeti fejlődést mutatjuk be. Ele
mezni fogjuk az újonnan alapított, de növekedési pályára nem lépett kisvállalkozások 
szervezeti jellemzőit, és megkíséreljük nyomon követni a „nagyra nőtt" magánvállal
kozások, a hazai (és részben külföldi) magántőkével kiéptilt cégcsoportok, magán hol
dingok fejlődési jellegzetességeit A vizsgálódás során eltekintünk a nem jogi szemé
lyiségű társas vállalkozások (betéti társaságok és közkereseti társaságok) elemzésétől, 
amely formáknál az átlagos taglétszám társaságonként nem éri el a két lót (Laky, 
1994) 

5 Ebben a fejezetben a magánszféra természetes növekedésének szervezeti vetületeivel foglalkozunk, s 
nem tárgyaljuk a privatizáció (állami vagyonrészek eladása) konzekvenciáit, valamint a külföldi magántőke 
100 százalékos érdekeltségű társaságalapításait 

6 A társasági törvény elfogadásával a gazdasági munkaközösségek és a kisszövetkezetek (mint önálló 
vállalkozási jogi formák) nem szüntek meg A gmk·k tovább működhettek, ha társasági szerződésüket az új 
törvénynek n1egfelelően módosították, a kisszövetkezetek pedig a szövetkezeti törvény hatálya alatt folytat
hatták tevékenységüket. A polgári jogi társaságot (mint önáltó társas vállalkozási fonnát) 1989 elejétől 
megszüntette a jogszabály 
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5 .. 1 .. A társas magántulajdonú kisszervezetek strukturális jellemzői 

A magánalapítású vállalkozásokról a legutóbbi időkig nem készült statisztikai felmé
rés Magyarországon A hivatalos statisztika szerint 1994-ben - a jogi személyiségű 
társas vállalkozások közül - csaknem 88 ezer kft és 3 ezer rt működött az országban 
(magántulajdonú, vegyes tulajdonú és állami tulajdonú társaságok együttesen). A kor
látolt felelősségű társaságok több mint háromnegyede 11 fősnél kisebb szervezet, és 
valószínűleg ebbe a méretkategóriába tartozik a tisztán magánalapítású kft-k zöme 
(Laky, 1995) Az utóbbi kisszervezeti körben a vállalkozások túlnyomó többségét az 
1989 utáni években alapították 

A vállalkozásokkal foglalkozó szakirodalom a növekedési hajlam (növekedési po
tenciál) szempontjából megkülönbözteti a terjeszkedni nem szándékozó (a vállalko
zás vagyonát jelentős mértékben gyarapítani nem kívánó), valamint a szervezeti növe
kedést stratégiai célnak tekintő vállalkozásokat Az első esetben a tulajdonos-mene
dzserek megelégednek azzal, hogy az alapítást követően a piac ismerje el tevékenysé
gtiket, s ennek révén „profitjukat egy általuk elképzelt és a kisvállalat jövedelméből fi
nanszírozható életvitel megteremtésére, illetve fenntartására fordítják" (Varga, 1990) 

A legfeljebb 10 tőt foglalkoztató társas vállalkozások számának több tízezres nagy
ságrendje (s ezen belli! a magánalapítású kft-k vélelmezhetően nagy száma) arra utal, 
hogy a hazai magánvállalkozók túlnyomó többsége hosszabb távon sem kíván a növeke
dési pályára lépni Motivációik mögött egyaránt meghúzódnak objektív és szubjektív 
okok Gátat szabhat a növekedésnek a választott tevékenységi profil (pi alvállalkozás
ban végzett egyedi gépek, ill részegységek előállítása, vagy alkatrészek kis- és középso
rozatú gyártása), de szerepet játszhat - a gazdasági helyzetből fakadóan - a megrendelé
sek bizonytalansága és a krónikus tőkehiány is. Ugyanakkor a növekedésről való lemon
dás sok esetben visszavezethető a h.iggetlenség iránti ragaszkodásra, az új társtulajdo
nosokkal és alkalmazottakkal szembeni bizalmatlanságra, vagy egyszerűen csak a koc
kázattól és a felelősségtől való félelemre, a „szolid biztonság" igényére (Fülöp, 1994) 

Az 1990-es évek elejének tapasztalatai szerint (Angyal, 1992) a szóban forgó kisvál
lalkozások szervezeti jellemzői hasonlatosak a tíz évvel korábban indult gmk-k és 
pjt-k szervezetének strukturális vonásaihoz A munkamegosztás többnyire kialakulat· 
lan, illetőleg esetlegesen, spontán módon választják meg a feladatok funkcionális 
vagy tárgyi (termék) elv szerinti kijelölését A munkakörök többé-kevésbbé meghatá
rozatlanok, átfedik egymást, s ebből következően csekély az írásbeliség szerepe Ese
tenként azonban előfordul, hogy a vezető egyértelműen és hosszabb időszakra kijelö
li a kisszervezet tagjainak feladatkörét, munkaköri beosztását A döntési hatáskörök 
tekintetében az erőteljes centralizáció jellemzi a (magánalapítású) kisvállalkozásokat: 
a tulajdonos-menedzser kezében összpontosulnak a hatáskörök, elsősorban a ktilső 
kapcsolattartás és a pénzügyi-hitelfelvételi döntések Az alkalmazott koordinációs esz
közök közül főként az ún személyorientált megoldásoknak (személyzet kiválasztása, 
konfliktuskezelés, szervezeti kultúra erősítése) van szerepük, míg a szervezeti séma 
inkább emlékeztet a vezető centrális kommunikációs helyzetére, mint az egyszerű li
neáris szervezet alá- és fölérendeltségi viszonyaira 
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Az alábbiakban néhány karakterisztikus megállapítást idézünk a hazai kir;vállalkozási szervezetek 
találó leírását adó szerzótől 

„. ha a kir;vállalkozás .személyi állománya inkább rokon és barát, mint alkalmazott, a tevékenység 
inkább alkalmi megoldásokat követel, mint üzemeltetési feladatot, akkor a munkamegosztá.s kevésbé 
sfl ukturált és hierarchizált Munkatársakat meghatározott célból vesznek fel, illetve esetenként annyi 
feladatot igyekeznek kiosztani ahán.Y munkatárs (családtag, barát) számára kell, hogy a vállalkozás jö
vedelmet biztosftson 

Sok ki.svállalkozá-;nál tapa-;ztaltam olyan centralizált döntési rendszert, ahol még a jelentős szak
érteltnet igénylő kérdésekben ls fenntartja magának a döntési jogot a vezető. Gyakori például, hogy a 
könyveléssel megbízott szakértó tájékoztatja a vezetőt különféle elszámolási lehetőségekről és a vezető 
i.;ála.szfja ki azt, amelyiket szimpatikusabbnak találja 

, Sajáto-;.ságként figyelhető meg, hogy nagyobb .szervezeteknél tapasztalatot szerzett vezetők, ami
kor kisvállalkozást indítanak, vagy oda kerülnek, mint valami örökséget viszik magukkal a .szabályo
zottsági kényszert Az ilyen parancsnokok előírá-;okat, terveket gyártanak és c.sak lassan szoknak le 
ezekről és helyettes/tik má.s,. testre és esetre szabott koordináció-; eszközökkel 

Stratégiája természetesen mindén vállalkozónak van, de nem találkoztam olyan kisvállalkozóval, 
aki ezt formalizálta vagy akárcsak leírta volna a r;lratégia a vezető fejében van, azt ő alakítgatja és mi
után ó hozza a döntéseket is, telje.s az összhang magával" (Angyal, 1992) 

5 .. 2. A növekedési pályára került magánvállalkozások 

Az elmúlt időszakban nagyra nőtt magánvállalkozásokat számos esetben még az 
1980-as évek elején-közepén alapították Az értelmiségi pályákon tevékenykedők, ille
tőleg a különböző szakterületek képviselői - amint erről szóltunk - akkoriban kaptak 
először lehetőséget, hogy független vállalkozások keretében kamatoztassák képessé
geiket Különösen a műszaki értelmiség tagjai mutattak érdeklődést a társas magán
vállalkozások iránt, mert ők érzékelték a legközvetlenebbül a monopolhelyzetű, elké
nyelmesedett nagyvállalatokra jellemző szakmai kilátástalanságot (Kopátsy, 1983) 

A 2. 2. fejezetben többek között úgy jellemeztük a gazdasági munkaközösségeket 
és a polgári jogi társaságokat, mint a később naggyá vált, a szerves vállalatfejlődés je
gyeit mutató vállalkozások potenciális szervezeti jogi elődjeit Gyakran ebből a kisvál
/alkozás1 körből kerültek ki ugyanis - a kisszövetkezeti forma (kényszerűen válasz
tott) közbenső állomásán keresztül - azon dinamikus magánszervezetek, amelyek a 
társasági törvény és az átalakulási törvény életbelépése után, társasági formában 
(majd társasági csoport formában) folytatták tovább növekvő méretű és diverzifikált
ságú tevékenységüket Miért választották a növekedési stratégiát ezek a vállalkozá
sok? 7 A szubjektív tényezők mellett a növekedési szándék kialakulásában és megvaló
sulásában közrejátszottak a kezdeti üzleti sikerek, egy-egy új termék (szolgáltatás) 

7 Növekedési stratégián nem csupán az árbevétel növelésére hanem a vál!alkozás létszámának bövftésé
re és vagyonának gyarapítására irányuló törekvéseket is értjük Ezt azért hangsúlyozzuk, mert egyes, fő-· 

ként szellemi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások képesek voltak viszonylag csekély alaptőkével és ala· 
csony létszámmal egyre növekvő forga!mat elérni a korábbi évek során Elemzési szempontjaink számára 
azonban elsődlegesen olyan vállalkozások fejlődése a lényeges, ahol a létszá1n (és az eszközállomány) nőve·· 
kedésével a vezetők időről időre szembesülnek a feladatok kijelölésének, a hatáskörök megosztásának és a 
belső egységek koordinációjának problémájával 
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előnyös értékesítésének, vagy valamely új piac gyors kiaknázásának felismert lehető
ségei (Ilyen kedvező alkalmat kínált például a hazai számítástechnikai kisvállalkozá
soknak a személyi számítógépek megjelenése az 1980-as évek derekán Magyarorszá
gon) Ezekhez az okokhoz párosulhatott az „előre menekülés" motfvuma is, azaz a 
vállalkozók kénytelen-kelletlen számot vetettek a kisszervezetek „törékenységével", 
gyakori kiszolgáltatottságával, és logikus módon a növekedésben látták a vállalkozás 
továbbélésének, stabilizálásának biztosítékát 

5 .. 2 .. 1 .. Az „egyszintű" társasági működés szakasza 

Az 1980-as, 1990.es évek fordulóján sorra alakultak át korlátolt felelősségű társasági 
vagy részvénytársasági formába a növekedési stratégiát követő magánvállalkozások 
Az „egyszintű" társasági forma a tapasztalatok szerint eltérő belső irányítási megol
dásoknak adott szervezeti-jogi keretet Egyes vállalkozásokban még találkozni lehe· 
tett a „mindenki csinál mindent" gyakorlatával, de a létszám növekedésével mindazon
által erősödött a folyamatok szabályozásának, a feladatok és hatáskörök formalizálá„ 
sának belső igénye. A munkamegosztás jellegét elsősorban a tevékenységi kór befo. 
lyásolta Ha a vállalkozás kevés számú termékre (szolgáltatásra) alapozta működését, 
elégségesnek bizonyult a feladatok funkcionális elvű megosztása A kialakult hetero
gén tevékenységi kör, továbbá a termék- (szolgáltatás-)csoportok elhatárolásának le
hetősége viszont több esetben arra késztette a vállalkozások vezetőit, hogy a tár
gyi(termék) elvű munkamegosztást alkalmazzák a közvetlenül irányításuk alá tartozó 
egységek tekintetében. A döntési hatáskörök megoszlása sokban függött a vállalko
zást alapító tulajdonos-menedzser személyiségétől: egyes vezetők - a cég kiegyensú
lyozott fejlődését „szívtigyüknek" tekintve - csak nehezen „szabadultak meg" a ke
ztikben összpontosított döntések egy részétől, a megelőző gmk- vagy pit-időszakra jel
lemző „one man show" felfogásuktól Más vezetői< viszonylag hamar belátták, hogy a 
vállalkozás növekedésével egyre nehezebben tudják átfogni a szervezeti folyamatok 
összességét, és igyekeztek visszavonulni a mindennapi operativitás kötelezettségeitől 
A társasági szervezetben alkalmazott koordinációs eszközök közű!, a növekvő magán
vállalkozások továbbra is súlyt helyeztek a személyorientált megoldásokra, a munka
társak gondos kiválasztására, a konfliktusok „emberközpontú" kezelésére, vagy a 
szervezeti kultúra, a belső értékrend erősítésére. A technokratikus tlpusú koordináci
ós eszközök alkalmazására ott került sor, ahol a termékelvű munkamegosztásra ala
pozva kialakították a Uogi személyiség nélküli) divíziók, tizletágak rendszerét 

A legnevesebb magyar szoftvercég, a Graphisoft (az 1.9.94-er; szoftver-Oscar, az úgynevezett Eddy-dij 
kitüntetettje) a „hö.si'" idő.szakot (gmk; kis.szövetkezet) követően, 1990~ 1.99J..fől számítja a .szervezet nö 
vekedésének felgyorsulását A cég szervezetfejle.sztési és humánpolitikai igazgatójának visszae1nlékezé 
se szerint (Pákozdi, 1993, 1994) a 40 f6s lét':izám jelentette azt a határt, amfg kisvállalkozásnak tekint 
hették magukat, kialakulatlan szeruezeti .struktúrával, laza munkakörökkel és korlátlan idejű munka 
uégzdssel A jelzett létszám meghaladá.sa (ami időben egybeesett a társasággá alakulással) ni a gávai hoz 
ta a „kijózanodást': amikor már kevésnek bizonyult a lelkesedés és az intuz'ció". Elkezdődött a szerve
zeti és működési szabályzat, valamint a munkakó"ri leírások kidolgozása s a kó"zvetlen baráti kapcsolat 
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ban lévő munkatdrsak közti alá- és fölérendeltségi 1.Hszonyok meghatározása Mivel a _Graphi'Ioft -
„összpontosító stratégiájának" megfelelően - csupán két alaptermékkel, egy {pltésze_ti és egy gépészeti 
programmal rendelkezett, a funkcionális elvű munkamegosztás (kutatás-fejlesztés,- marketing·, pénz
ügy, .szervezés} irányítási szempontból kielégítően határolta el a szervezeti tevékenységeket 8 A funk
cionális területek élére a gmk-s korszak" programfejlesztői közül neveztek ki igazgatókat, akik rövid 
idő alatt elsajátitották a .szükséges marketing-; pénzűglji, személyzeti .stb ismereteket A kisvállalkozás
ra jellemző döntési rendszer módosulását illetően, a cég alapítója és máig vitathatatlanul első .számú 
menedzsere az alábbiakban jellemezte .saját középponti .szerepének megváltozását a cég élén· Utoljára 
majd' tíz évvel ezelőtt frtam programot, bár egy--két ötletemet a mai változat is tartalmazza Eleinte 
amolyan mindenes voltam, a fejlesztésben a kereskedelemben és a cégiránljftá.s munkájában egyaránt 
részt vettem Az idő haladtával é.s a cég növekedésével azután egyre inkább specializálódtam Előbb a 
progtamfrásból vonultam ki, és három éve már abban sincs tevőleges szerepem, hoglj miként n'ézzen ki 
a program mit tudjon a termék - ezeket a kérdéseket a fejlesztés vezet6je válaszolja meg .. Ma már nem 
kötök szerződéseket sem bár a kereskedelem stratégiai részébe még beleszólok Mára leginkább me-· 
nedzsn1enttel foglalkozom „ ( Sipo<J<J, 1995) 

A Graphisoft-fal ellentétben a szerteágazó tevékenységi kör jellemezte a részvénljtár<;asággá alaku
lás időpontjában (1989) az akkor már csaknem 200 fős Rolitron céget A magánvállalkozás alapüójá
nak szavait két ízben is idéztük a 2.2 fejezetben, az 1980·as évek elején indult kisvállalkozások letrása 
kapcsán Az ő szervezetfejlesztési elképzeléseinek megfelelően a társasági forma keretében 19.90 köze
petól öt fő termék· és szolgáltatásc<;oportot - orvo.si rendszerek, iroda automatizálás, műanyag orvosi 
eszközök; ipari fo[yamatellenőrző berendezések, gyógyászati szolgáltatások - alakitottak ki, amelyek 
köri profit.centerként működő, önálló bankszámlával rendelkező divtziókat .szerveztek Az alapitó--me-
nedzser szerint erre az intézkede'.sre azért került sor; mert „ a döntéshozatal és az eredménlj ugyanis a 
szervezet növekedésével messze kerültek egymástól" (Eller, 1991) 

5 .. 2..2.. Vállalkozáscsoportok, magántulajdonú holdingok 

Az előző fejezetben olyan képet „sugalltunk" a növekedési pályára lépett magánvállal
kozásokról, mint amelyek csak az egységes társasági szervezet keretében folytatták 
terjeszkedésüket A valóságban az „anyavállalkozás" növekedése mellett gyakorta sor 
kerult kisebb társaságok alapítására is, nemegyszer más belföldi vagy külföldi magán
befektetőkkel társulva. Ez a fajta „csendes épzlkezé5" tulajdonképpen már a vállalko
zások kisszövetkezeti „korszakában" elkezdődött, amikor a vállalkozók - a tevékeny
ségi kör bővítése jegyében - a legkülönbözőbb működési területeken szereztek érde
keltséget Egyes magyarázatok szerint (Meixner, 1991) a politikai kockázat miatt -
különösen 1986-1988-ban, a rendszerváltás nyitánya előtt- a vállalkozások még nem 
akartak mindenáron és látványosan „nagyra nőni" (a kisszövetkezetek 100 fős felső 
létszámhatára egyébként is objektív akadályt jelentett), s ezért osztották meg tőkéjü
ket több kis cég között 

Eszerint az 1980-as, 1990-es évek fordulóján, sok esetben úgy alakultak át korlátolt 
felelősségű társasági vagy részvénytársasági formába a terjeszkedő magánvállalkozá-

S A fejlesztési területen belül - a másodlagos 1nunkamegosztás során - tárgyi elvű feladatkijelölésre ke· 
rült sor: az egyik projekt igazgatója az ArchiCAD építészeti program, a másik projekt vezetője a I opCAD 
gépészeti program folyamatos fejlesztéséért, a vevők felhasználói igényei (és az eladást követően beérke·
zett észrevételei) szerinti tökéletesítéséért volt a felelős (Pákozdi, 1993, 1994) 
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sok, hogy egyidejűleg más cégekben többségi vagy kisebbségi tulajdoni részesedések
kel rendelkeztek Az üzleti sikerek pedig, a „fővállalkozás" társasággá alakulását kö
vetően, további társaságalapftásokra ösztönözték a vállalkozókat Érthető tehát, hogy 
az egyszintű társasági szervezeti formáról a kétszintű „holding" formára való áttérés 
meglehetősen rövid időt, mindössze egy.két évet vett igénybe a dinamikusan növeke
dő magánvállalkozásoknál 

A holding struktúrára való áttérés végbemehetett „de facto" és „defure" módon a 
magántársaságoknál Az első esetben a vállalkozáscsoport felugyeletét jogilag nem 
vette át egy holding (központ), de a cégcsoport „fővállalkozása" (illetőleg annak veze
tője) informális liton irányító funkciókat gyakorolt a „tagtársaságok" fölött (Controll 
csoport). A második esetben a holding shuktúra jogilag is létrejött az egyszintű társa·· 
ság belső üzletágait, divízióit jogi személyiségű önálló társaságokká alakították át, s a 
„maradék" társasági szervezet átvette a holdingközpont irányító funkcióit (Rolitron
csoport, Kontrax-csoport, Műszertechnika Holding) 

A fejlődő vállalkozások általában azzal indokolták a kétszintű irányítási struktúrá
ra való áttérést, hogy az egyszintű társasági szervezetben - a piaci részesedés és a lét
szám gyors növekedése miatt - már áttekinthetetlenné váltak az egyes lizletági diví
ziók tevékenységei, továbbá a társasághoz tartozó egyéb érdekeltségek összefogása, 
ellenőrzése is szükségessé teszi egy jogilag elhatárolt irányítási-tulajdonosi szervezet 
létrehozását A vállalkozáscsoporton belül - amint azt következő példáink szemléltet
ni kívánják - elsősorban az operatív vagy stratégiai konszernirányítás eszközei_t alkal
mazták, tehát az állami vállalatokból alakult konszernekhez hasonlóan, a magánhol
dingok esetében sem beszélhetlink tisztán pénzügyi-vagyonkezelői típusú irányításról 
a „holdingközpontok" részéről 

;1 de facto" holding irán1j(fá.s1a példakent en1lifett Controlf.tsoport 1990-fól „tekintette 111agát" hol
dingnak Ebben az évben alakult az eleAtronikai és számítástechnikai vállalkozás részi;énytársa.sággá, 
Con!J'oll Rt neven Az új, egyszintű ré.szvén1jfá1·sa'lág körül 14 „.szatellit 1 cég mUködött az átalakulás 
időpontjában Aözülük 8 társaságban már ko1·ábban többségi részesedést .sze/'zeft a Controll Rt. A rész 
vénljtár.sa.ság elnökéneA akkori szavai szerint tudatosan ne1n akartak „nagy lánnát csapni" a holding· 
Aoncepció megvalósitá.sáiq, s ezé1'f . valóban nem volt közi.smerf, hogy több, 1nár évek óta niűködó' cég· 
nek a!apftói is vagyunk''. (Bubrik, 1992) Az info1·mális jellegűnek 1nondható holdingirányilás úgy való
sult meg a Controll-csoporton belül, hogy az rt elnöke (mint a főtulajdonos Controll Rt elsó' szán1ú ve
zet6je), ds a cégcsoport egyes igazgatói által alkotott irán_ljitó te'ltület „pénzről, .stiatégiáról befeklelé 
sekról döntöttek, illetve ajánld.sokat dolgoztak ki. amelyeket azonban nem volt kötelező elfogadni'' 
(M Z, ] 993) Emellett a többségi részesedésű cégektől nen1c<JaA nljereséget várt el az rt. elnöke (vagyis 
„nem iilt tétlenül" az évvégi mérlegbeszámoló elkészúltéig) hanem évkdzben konzultal!Ve is figye· 
lemmel ki"sérte társaságai tevékenl}ségét (!\"elemen, 1992) 

A „de jure" módon holding formát öltő vállalkozáscsoportok jellemzésére a Kontrax
csoportot választottuk példaként 9 A vállalkozás kisszövetkezeti formában alakult meg 
198 7-ben, a minimálisan előírt 15 taggal és mindössze 80 ezer forintos „kollektív" tulaj-

9 A Controll-csoport és a Kontrax--csoport 1993-·ban egyaránt csődhelyzetbe került Ez a fejlen1ény termé
szetesen nen1 jelent elvi akadályt abban, hogy a hazai vállalkozáscsoportok kiépülési folyamatát e két ma 
gántulajdonú cégcsoport példáján mutassuk be 
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donosi tőkével. A kisszövetkezet fő profiljává a másolástechnika vált, amelynek hazai 
piacára harmadikként lépett a fiatal vállalkozás Csakhamar kereskedni kezdtek a tele
faxokkal, telefonkészülékekkel és telefon-alközpontokkal is. A kisszövetkezet 1989-
ben részvénytársasággá alakult, s ugyanezen év végén már közel 150 főt foglalkozta
tott a Kontrax Kereskedelmi Rt A társaság tovább bővítette az irodatechnikai termé
kek kínálatát, és megkezdte a vidéki hálózat kiépítését Szintén erősödött a tár saság te
vékenységében a telekommunikációs és az optikai üzletág, valamint sor került több ,,le
ány" társaság alapftására is A vállalkozás tulajdonos-menedzsere 1990 végén úgy dön
tött, hogy az immár 250 fös részvénytársaságot „át kell alakítani, részeire kell bontani". 
Az elhatározás nyomán koncepció szúletett a három alapúzletág (irodatechnika, tele
kommunikáció, optika) önállóan is működőképes, profitorientált gazdasági társasággá 
alakításáról, továbbá az rt egyes központi funkcionális tevékenységeinek (marketing, 
ingatlankezelés -üzemeltetés) „mérsékelten profitorientált" vállalkozási formában való 
megszervezéséről Az alapüzletágak profit-centerként működtetett igazgatóságaiból 
alakult meg 1991 tavaszán - nyilvános jegyzés útján, jogelőd nélkül - a cégcsoport két 
„vezető" társasága, a Kontrax Irodatechnika Rt és a Kontrax Telekom Rt, mfg az „ere
deti" Kontrax Kereskedelmi Rt holdingközponttá szerveződött (Fiáth-Kiss, 1994) 
A vagyonkezelő központ szelektív módon irányította társaságait: az irodatechnikai pro
filt képviselő részvénytársaságot - az üzletág „bejáratott" jellegére való tekintettel -
csak stratégiai eszközökkel befolyásolta, a perspektivikus, de „kellően nem ismert" te
vékenységnek számító telefontársaság szervezést azonban operatív eszközökkel fel
ügyelte Megfigyelhető volt az is, hogy az új részvénytársaságok maguk is egyfajta hol
dingközponttá kezdtek átformálódni a vidéki kirendeltségek, és a kelet-európai orszá
gokban újonnan alapított vegyes vállalatok hálózatának ellenőrzésére 

A fentiekben vázolt, szerves növekedési utakon kialakult magántulajdonú cégek, 
cégcsoportok „életútja" a továbbiakban kétfelé ágazott Egyes társaságcsoportok, 
nagyvállalkozások, két-három éves folytatódó terjeszkedés (székházépftés, erőltetett 
ütemű befektetések, periférikus úzletágak megszerzése, magas kamatra is felvett hite
lek) után a „növekedés csapdájába" estekID és csődhelyzetbe jutottak (Kontrax-cso
port, Controll-csoport, Microsystem Rt). A nagyra nőtt magánvállalkozások, vállal
kozáscsoportok másik része - időben felismerve a növekedés veszélyeit - sikeresen 
visszafogta növekedési ütemét és konszolidálta tevékenységét (Rolitron-csoport, Fo-

10 A növekedési csapda lényegét a következőképpen foglalta össze a n1agyarországi folyamatok sajátos
ságait tanulmányozó szakiró: „A hiánypiacon elindított vállalkozások egy része jó ideig monopolhelyzetet, 
de legalábbis o!igopolisztikus helyzetet élvezett az általa választott piaci résekben Viszonylag nagyobb koc-· 
kázat nélkül látványos sikereket értek el és ez megalapozta gyors ütemű növekedésüket. különösen a ke·· 
reskedele1nben és a különféle szolgáltató iparokban 

Időközben drán1aian átalakult a magyar piac Éppen a kereskedelemben és a szolgáltatásokban éles ver·· 
senyhelyzet alakult ki, a profltráták lemorzsolódtak, s a kamatlábak az égbe emelkedtek A növekedési lendü
letben a vállalkozások egy része mindennek ellenére, vagy talán éppen a kialakult helyzet miatt újabb és 
újabb üzletágakba fektetett bt:, miközben - a felvett hitelek fejében - biztosítékként, jelzálogként kénytelen 
volt lekötni az ingatlanok, részvények és egyéb vagyontárgyak egyre növekvő részét. A gyors ütemű növeke
désnek tehát bekövetkezett egy olyan szakasza. amelyben a befektetőnek növekvő tulajdona felett egyre kor
látozottabb a rendelkezési joga. Ezt nevezem növekedési csapdának" (Varga, 1993) 
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!ex-csoport, Műszertechnika Holding)ll A csődhelyzetbe kerúlt cégcsoportok „utóéle
tére" és a talpon maradt nagyvállalkozásoktovábbi fejlődésére a következő fejezetben 
térlink vissza 

6 .. Tendenciák a szervezetiformák(struktúrák) fejlődésében az 1990-es évek 
derekán 

A közelmúlt néhány éve szervezetfejlődési tendenciáinak bemutatásánál csak arra vál
lalkozhatunk, hogy nagy vonalaiban felvázoljuk az alapvető strukturális mozgási irá
nyokat, a hazai szervezeti formák újabb változásainak, módosulásainak föbb jellegze
tességeit A változások érzékeltetésénél követjúk az eddigi tárgyalásmenet kettős vo
nulatát: egyrészt röviden összefoglaljuk az állami nagyvállalati szféra utódszerveze
teinek, az egyszintű társaságoknak és kétszintű konszerneknek újabb működési ta
pasztalatait, másrészt, ugyancsak a részletes analízis igénye nélkúl, szinte csak jelzés
szerűen érintjük a saját bázisán fejlődő hazai magántőke vállalkozási formáinak, 
vállalkozáscsopor(jainak szervezeti kérdéseit, a legutóbbi évek gazdálkodási nehéz
ségeinek fényében. 

• Egyszintű társaságok Az átalakulási törvény szerint, „egy az egyben" társasággá 
alakult nagyszervezetek körében - meglátásunk szerint - két fejlődési irány rajzoló
dott ki: az egyszintű gazdasági társaságok egy része - az eredményesebb működés, il
letőleg a privatizáció felgyorsítása érdekében - áttért (vagy megkezdte az áttérést) a 
kétszintú irányítási struktúrára, a konszern szervezeti formára. A társaságok egy má
sik része megőrizte egységes szervezetét, az egyszintű szerveződést, ugyanakkor pri
vatizációs stratégiája végúl is sikerrel járt (A teljes átalakulást végrehajtó cégek egy 
további, bizonyos hányada a privatizáció helyett inkább „utóvédharcokra" rendezke
dett be, s vagyonát fokozatosan felélve kerúlt vagy kerti! csődbe, illetve felszámolási 
eljárás alá ) 

A konszern-struktúra irányába tett újabb lépéseket általában azzal indokolják a 
korábban teljes átalakulással társasági formát nyert szervezetek vezetői, hogy az egy
séges társasági szervezet felbontásával a piaci kihívásokra gyorsan reagálni képes, 
tisztább profilú, jogilag is önálló kisebb cégek jönnek létre, amelyeknek gazdálkodásá
ba nagyobb eséllyel lehet bevonni a kúlföldi tőkét Az egyszintű részvénytársaságok 
átalakulási folyamatának tipikus nagyszervezeti példáját mutatja a Rába Rt (H L, 
1994) és az !busz Rt (S E, 1994) a legutóbbi időben .. E cégek - a spontán privatizá
ció időszakához hasonlóan - a nagyszervezet és a kisszervezetek előnyeit remélik 
egyesíteni a konszern-struktúrában 12 

Az egr;szintú társasági formát végig megőrző cégek közúl, az utóbbi években 

11 Ide sorolható az eredetileg állami alapítású de 1990-töl fokozatosan magánkézbe került Novotrade 
csop01 tis 

12 A Rába Rt 1995-ben köze! 700 1nillió forint nyereséget ért el, s az export aiánya tovább nőtt összfor
ga!mában A korábban veszteséges Ibusz Ht az 1995-ös évet tekintette a hároméves stabilizációs időszak el· 
ső évének A cé~csoport 1995 évi adózás előtti eredménye eléri a 200 1nillió forintot 
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többnek sikerült pénzügyi, illetőleg szakmai befektetővel megállapodnia E társasá
gok privatizációs stratégiája arra irányult, hogy kezdetben vagy olyan kisebbségi szak
mai befektetőt nyerjenek meg, akinek (amelynek) az állami vagyonkezelő opciót bizto
sít a későbbi többségi részesedés megszerzésére, vagy olyan kisebbségi pénzügyi be
fektetőt keressenek, aki (amely) később, szintén egy szakmai befektető javára, hajlan
dó lesz megválni részvényeitől, s hozzásegíti a stratégiai külföldi partnert a többségi 
tulajdon birtoklásához Ezeknél az egyszintű társaságoknál a lineáris-funkcionális 
szervezetnek egy „oldottabb" változata formálódott ki (a külföldi partner vagy a ma
gyar menedzsment saját kezdeményezésére), s ez a belső struktúra - a jelek szerint_ 
megfelelő szervezeti-irányítási feltételeket biztosít a hatékony működéshez Ebbe a 
gazdasági társasági körbe tartoznak többek között a hazai gyógyszergyárak, amelyek 
árbevétel-arányos jövedelme az utóbbi időszakban a kiemelkedően magas 20-25 szá
zalék körül mozog Megjegyzendő e vállalati kör kapcsán, hogy jórészt egy telephe
lyes szervezetekről van szó, ahol a gyártási fázisok vertikális jellegü kapcsolódása 
nem indokolja (sőt nem is teszi lehetővé) a „fejlettebbnek" tekintett divizionális struk
túra meghonosítását (Egy vidéki gyógyszergyárnál például korábban kísérleteztek a 
belső divíziók kialakításával, de az elszámolóárak meghatározási nehézségei, s a ter
melőegységek közti viták miatt végül is lemondtak a divizionálási gondolatról) Az 
egységes (egyszintű) vállalati szervezetét megőrző és az elképzelt privatizációt végre
hajtó gyógyszergyárak közé tartozik a már példaként tárgyalt Chinoin, vagy a sajtó
ban ugyancsak sikervállalatként emlegetett Egis (B Zs, 1995) 

„ Kétszintű konszem-szernezetek A rendszerváltást megelőző és követő években 
létrejött, állami nagyvállalatokból formálódott társaságcsoportok sorsának alakulása 
szintén kétféle irányt vett A konszernek egyik része - a tudatos, külföldi szakmai 
partnerekre támaszkodó, cégcsoport-építő stratégia és a tulajdonosi kontroll révén 
(esetenként az adóskonszolidáció segítségével is) - fenntartotta a működés naqyszer
vezetijelleqét, s e keretek között napjainkban eredményesen (vagy legalábbis kielégí
tő szinten) folytatja tevékenységét Ilyen típusú társaságcsoportként tartható számon 
a Pannonplast Holding (Salamonné Huszty, 1995), a Medicor-csoport, a Dunaferr Rt 
(Voszka, 1995) vagy a Ganz Gépgyár Holding (Fitos-Bordás, 1994) 

A konszern-szervezetek másik része nem volt képes fenntartani, megőrizni a társa
ságcsoport formációt Ezek, az esetek túlnyomó többségében a spontán privatizáció 
folyamán létrejött cégcsoportok az elmúlt években tulajdonjogilag is felbomlottak, 
„széthullottak", s így végérvényesen megszűntek a nagtJszervezeti működés korábbi 
keretei Egyes cégcsoportok társaságait - a hazai és/vagy a kelet-európai piac elvesz .. 
tését követően - egyáltalán nem siker tilt magánkézbe adni; ezek javai, termelőeszkö
zei végelszámolás vagy felszámolás alá kerültek (Csavaripari Vállalat) Más társaság
csoportok néhány részlegének többségi tulajdonjogát külső befektetők szerezték 
meg, a többi belső társaság viszont csődbe ment (vagy nagyon nehéz periódust élt át), 
a vagyonkezelő központok pedig végelszámolásra vagy felszámolásra kert.iltek, illetve 
ilyen eljárást indítottak a megszüntetésükre (Ganz Danubius, SZKIV) Végt.il olyan 
esetek is előfordultak, amikor a konszern tagtársaságai számtalan kisebb társaságra 
bomlottak, tovább növelve a piaci szereplők számát (MOM) 

246 

. A növekedés veszélyeit elkerülő magánvállalkozás-csoportok és az adósságcsap
dába „ szaladt" nagyvállalkozások A növekedési csapdát sikeresen elkerülő magánvál
lalkozások, vállalkozáscsoportok már 1991-1992 táján érzékelték a túlhajtott ütemű 
terjeszkedés veszélyeit Azoknál a cégcsoportoknál, ahol a hitelállomány felduzzadása 
intő jelzés volt a vezetés számára, késlekedés nélkül hozzáláttak az adósságok nagy ré
szének visszafizetéséhez: üzletágakat adtak el, időben emelték az alaptőkét, szállítói 
tartozásokat hajtottak be (akár peres úton is), szigorú készletgazdálkodást vezettek be, 
s nemegyszer alapos szervezeti karcsúsítást (esetenként több száz fős létszám leépí' 
tést) hajtottak végre Jó néhány magán cégcsoport a hagyományos kereskedésről áttért 
a komplex szolgáltatások nyújtására, vagy a diverzifikáció olyan irányára, ami lehetővé 
tette az egyes üzletágak kölcsönös támogatását, kiegészítését, a gyártás és a forgalma
zás integrálását stb Az új vállalkozási területek megválasztásánál helyesnek bizonyult 
az a szemlélet, amely a még „észrevétlenül maradt" piaci réseket kutatta fel, ahonnan -
a „nulláról elindulva" - viszonylag gyorsan, jelentős hozamra lehetett szert tenni. Asi
ker egyik fontos tényezőjének számított továbbá, hogy a saját alapítású új vállalkozá
soknál, vagy más cégek megvásárlásánál már kezdettől fogva a cégcsoport stratégiai 
hitvallásához, vállalkozási filozófiájához, belső értékrendjéhez ,,igazították" az érde
keltségi rendszert, a vezetési stnust, a tevékenységek külső megjelenítését, „arculatát". 
Több vállalkozáscsoportnál felismerték a menedzsment személyi összetétele megújítá
sának szükségességét is: mivel a növekedési szakaszt követően stabilizálni kell a céget 
- hangoztatták több sikeres nagyvállalkozásnál - ajánlatos a felső vezetésben személy
cseréket végrehajtani, és a gyors növekedést „vezénylő" vállalkozói típusú vezetőt (ve
zetőket) felváltani a „konszolidáló" típusú menedzserekkel A fenti elveket valló és cse
lekvési programokat végrehajtó vállalkozáscsoportok közé tartozott, és - úgy tűnik -
tartozik ma is a Rolitron-csoport (Sóvári, 1993), a Fotex-csoport (Varga, 1993), vagy a 
Műszertechnika-csoport (Meixner, 1993) (ez utóbbi vállalkozás nagy része gyakorlati
lag „beolvadt" a Videoton-csoportosulásba).13 

A csődhelyzetbe került magántulajdonú cégcsoportok sorsa különbözőképpen ala
kult a legutóbbi években A Microsystem-„birodalom" például - amelynek felszámolá
sáról 1994 novemberében döntött a részvénytársaság közgyűlése - el/unt a „súllyesz
tőben". A nagynevű magántársaság a gyors terjeszkedést csak erőteljesen növekvő, 
magas kamatozású hitelállománnyal tudta finanszírozni. Két évvel a felszámolás előtt 
ugyan tőkeemelést hajtottak végre, de annak segítségével is az erőltetett növekedésre 
összpontosítottak, méghozzá olyan területekre csoportosítva át a forrásokat, ahol ele
ve gyenge piaci pozícióból indult a Microsystem A tulajdonosok - hosszas mérlegelés 
után - a következőképpen indokolták a felszámolásról szóló döntést: „Úgy ítéltük 
meg, hogy a következő tíz évben a cégből létrehozott kft-k csak a hitelezőknek fog
nak termelni és utána is kétséges, hogy talpra segíthetik-e a Microsystemet Az időtáv, 
amelyen a gyógyulás bekövetkezhetett volna, túlságosan hosszúnak tűnt" (Új Dun

kerque, 1994) 

13 Megjegyzendő, hogy a Rolitron-csoport egyik tagjának, a Rolicare Rt -nek gyógyszerkereskedelmi 

cége öncsőd öt jelentett 1996 elején 
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A másik ismert nagyvállalkozás, a Controll-csoport „utóélete" másként alakult, s b·-
, 1 b . l zonyos erte em en típusát képviseli a „cégcsoport-csődből" való kijutásnak, kilábalás-

nak A Controll-csoport felépítése - vagyis az előzőekben ismertetett „kvázi" holding 
forma - lehetővé tette a cégcsoport társaságainak a könnyebb elszakadást a csődbe ju
tott, holding központként funkcionáló Controll Rt -tői Igaz, hogy a fővállalkozás „csü
törtököt" mondott, de az érdekeltségében tevékenykedő társaságok többsége (pL a 
Controll Minőségfei,lesztési Tanácsadó Iroda vagy a Hill International „fejvadász" cég) 
- megvasarolva a fotulaJdonos Controll Rt részesedését - teljesen önálló vállalkozási 
pályára léphetett Ennek hátterét így világította meg az egyik korábbi „szatellit" cég 
menedzsere: „A Controll építkezése ugyanis nem profitszempontok alapján folyt. 
A Controll igazi inkubátorházként múködött, lehetővé tette jó szakemberek életképes 
javaslatainak megvalósítását Az így kialakult cégek természetesen az anyavállalattal 
is úzleti kapcsolatban álltak, de nem csak vele, sőt főleg nem vele. Ezért tudnak ma 
életben maradni" (M Z, 1993) 

• Következtetések, összefog/aló megál/apitások Az 1980-as, 1990-es évek forduló
jától, tehát a piacgazdasági átmenet időszakának kezdetétől alapvetően három té
m;ezó befolyásolta a szervezeti formák (struktúrák) változását hazánkban: a liberális 
gazdasági jogszabály alkotás előrehaladása, a tulajdonosi szerkezet és a tulajdonvi
szonyok módosulása, átrendeződése, valamint a gazdasági szervezetek nemzetközie
sedése (pl. a vegyes tulajdoni szerkezet kialakulása, vagy a külföldi szervezési és 
menedzsment módszerek alkalmazása) révén. E tényezők hatására, a kilencvenes évti
zedben a szervezeti formák (struktúrák) alábbi fejlődési irányainak, változási tenden
ciáinak kibontakozására lehetett számítani a mikroszférában (Dobák, 1992): 

" a kisvállalkozási szervezetek, kisszervezeti struktúrák rohamos térnyerése; 
· a szervezetközi horizontális kapcsolatok jelentős bővülése, a koordinált alvállal

kozói rendszerek kiépülése, a különböző szervezeti hálózatok, tevékenységi integráci
ók, stratégiai együttműködések létrejötte és elterjedése; 

" a konszern- és holding-szervezetek megjelenése és fejlődése (az állami nagyválla
latok felbomlása, valamint a magánvállalkozások szerves növekedése útján) 

Az 1990-es évek első felében végbement tém;leges szervezeti változások - amint az 
előző fejezetekben leírtuk - igazolták a kisszervezeti formák elterjedésével, valamint 
a konszern- és holding-struktúrák szélesebb körű megjelenésével és múködésével 
kapcsolatos feltevéseket Ugyanakkor nem, vagy csak részben teljesültek a horizontá
lis szervezetközi kapcsolatok kibontakozására, a bedolgozói rendszerek, tevékenysé
gi integrációk, K +F együttműködések, stratégiai szövetségek létrejöttére és fejlődésé
re vonatkozó előzetes várakozások 

A kisszervezetek térnyerése (amit számos kisvállalkozás egyidejű csődje, megszú
nése kísér) ténylegesen ráirányította a figyelmet a - korábban nálunk szinte ismeret
len, elméleti és gyakorlati szempontból elhanyagolt - kismértékben formalizált és sza
bályozott belső vezetési struktúrák, spontán irányítási mechanizmusok jelentőségére 
Egy másik nézőpontból, a kisszervezetek elterjedése mindamellett nem vonta maga 
után az alvállalkozói rendszerek intenzív kiépülését: a kisvállalkozások túlnyomó 
többsége napjainkban is gazdaságilag „független" szervezet, azaz a legutóbbi időkig, 
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részvételükkel nem alakultak ki nagy számban tartós szervezetközi kooperációs kap
csolatok, hosszabb távra szóló beszállítói - megrendelői szervezeti hálózatok. Hason
ló módon kiaknázatlanok maradtak a stratégiai távlatú kutatási-fejlesztési, !ogisztikai
beszerzési, marketing-értékesítési stb. együttműködési lehetőségek a belföldi (állami 
és magántulajdonú), valamint a külföldi szervezetek között 

Ami a konszern és a holding szervezeti formák hazai szerepét, jelentőségét illeti, e 
szervezeti-jogi megoldások alkalmazására egyaránt sor került a leépülő állami vállala
ti szférában és a fejlődő magánvállalkozások körében. A kétszintú irányítási struktúra 
kezdetben lehetővé tette (a nagyvállalatok egy részénél) a jogilag önálló társasággá 
alakult termelőegységek számára a pillanatnyi „lélegzetvételt", a túlélést, növelve ez
zel a pótlólagos tőkebevonás esélyét A későbbiekben - részleges privatizálás, sikeres 
tőkebevonás esetén - a tagtársaságok valódi divíziókként (profit-centerekként) mú
ködhettek a konszernek (holdingok) szervezeti-tulajdonosi keretei között A kon
szern- és holding-struktúrákat úgyszintén felhasználták - részben sikerrel, részben si
kertelenül - a növekedő magánvállalkozások üzletágainak profit-orientált önállósítá
sára, valamint az egyéb érdekeltségek irányítására, koordinációjára és ellenőrzésére 
Mindent egybevetve a konszern- és holding-struktúrák alkalmazásának több tekintet
ben is kedvező hatása nem önmagában a szervezeti-jogi formának tulajdonítható, ha
nem - a forma felhasználása révén - bizonyos feltételek (pl. motivációval rendelkező 
gazdasági szereplők, pótlólagos tőkebevonás) teljestilése megkönnyítésének és elő
mozdításának 
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SZERVEZETI MAGATARTÁS 
ÉS VEZETÉS 

Bakacsi Gyula 

Szervezet-vezetés-stratégia sorozat 
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• az egyéni és csoport-magatartást, 
• a motivációt, 
• a hatalmat, 
• a leadershipet, 
• a szervezeti kultúrát, 
• a konfliktusokat és 
• a szervezeti változást 
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CONTROLLING 
Út egy hatékony controlling-rendszerhez 

Horváth & Partner 

Szervezet-vezetés-stratégia sorozat 

A kötet nemzetközi és hazai példákkal illusztrálja, hogyan lehet a vállalat belső informá
ciós rendszerét a vezetői döntések szolgálatába állítani, illetve a vállalati igényeknek 
megfelelően kialakítani és működtetni. 
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Mit nyújt Önnek a kiadvány? 

• 0egismerteti Önt a controlling filozófiájával. 
• Attekintést ad a controlling fogalmi rendszeréről feladatairól eszközeiről és 

konkrét megoldási formáiról. ' ' 
• Összefoglalja, amit Önn~k a_köny~ elolvasása után tudnia kell: miként járjon 

el a controlling bevezetes_e ;s to~ab?fejlesztése során, illetve hogyan alkal
mazhat;a megszerzett tudasat sa;at vallalatának szervezetében. 
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BENCHMARKING 
AnneEvam 

E kiadvány bevezetést ad egy olyan, Nyugaton mind népszerűbb eljárásba, ami az üzlet
ágak legjobbjait egyre élesebben különbözteti meg a többiektől. 
A hazai könyvpiacon újdonságértékkel bíró könyv elemzi és részletesen bemutatja a 
benchmarking-folyamat mint vezetői módszer előnyeit Elmagyarázza, milyen gya
korlati és stratégiai szempontok alapján végezze a vállalatvezetés ezt a tevékenységet, 
illetve milyen eredmények várhatók alkalmazásától 

Ára: 2393 Ft+áfa. 

A könyvek megrendelhetők Kiadónk címén: 

KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ 
1518 Budapest, PI 101 

Jelefon: 464-5550 •Telefax: 204A273 
Internet: www kjk hu 


	_0601090547_001
	_0601093312_001
	_0601101820_001

